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 دفه -1

  هاآن سازیایمنکار در ارتفاع و  هاییتفعالکنترل  یح چگونگیتشر ،ن دستورالعملین ایهدف از تدو

 دامنه کاربرد -2

 تعاریف -3

 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد. 1.2: هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از کار در ارتفاع -3-1

 ایمن گسترش یافته است. صورتبهاولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع که به  سطح مبنا: -3-2

 استفاده مورد مبنا سطح با سقوط هنگام فرد برخورد از یریجلوگ یبرا هک است ایفاصله حداقل :فاصله ایمن -3-3

 .گیردمی قرار
 یعموم لکش دو به و کندمی یریجلوگ سقوط تیوضع در فرد یریقرارگ از هک است ایسامانه :محدودکنندهسامانه  -3-4

 .گیردمی قرار مورداستفاده بدن املک بند لیحما مربندک و اردیلن اتصال، نقطه شامل و فردی یحفاظت نرده ر،ینظ

 یناش یانرژ جذب با سقوط، انجام صورت در مناسب، زاتیتجه از استفاده با هک است ایسامانه :نندهک متوقف سامانه -3-5

 کمربند شامل، یفرد لکش دو به هک گرددمی ارک ارتفاع در ارک عامل به وارده جراحات و صدمات شدت اهشک باعث سقوط از

 .گیردمی قرار مورداستفاده یمنیا تور مانند یعموم و هاآن رینظا و یمنیا طناب بدن، املک بند لیحما

ران  یباال یه عموماً از انتهاکو مقاوم  یمریبات پلکیاف با تریاست از جنس ال یپوشش (:هارنسبدن )حمایل بند کامل  -3-6

فاع ار در ارتک یهاسامانهزات یر تجهیآن متصل است، فرد را به سا یه به روک هاییقالبتف را پوشانده و توسط کسطح  یتا رو

 .کندیموصل 

ر، گیدیکار در ارتفاع به ک یهاسامانهاتصال اجزاء  یه براکل کش یاحلقهاست  یابزارقالب قفل شونده )کارابین(:  -3-7

 .گرددیممن یار، اکا قفل خودی یچیل پکو به دو ش گیردمیقرار  مورداستفاده

ازه ثابت ا سی گاهیهتکا طناب یار در ارتفاع با نقطه کن عامل یجاد ارتباط بیا منظوربهه کاست  یاتسمها یطناب  لنیارد: -3-8

 .گیردمیقرار  مورداستفادهجاد مزاحمت ین ایمترکبا 

 .پوشاندمی را مرک هیناح هک یمریپل باتکیتر با یمصنوع ای یعیطب افیال جنس از است ایوسیله :یمنیا مربندک-3-9

 سقوط، از حاصل ضربه یروین اثر اهشک منظوربه ارتفاع، در ارک انجام منیا هایروش در هک است ابزاری :ریگ کشو -3-10

 مورد

 .گیردمی قرار استفاده

 هیاول تیموقع دادن دست از ارتفاع، در ارک عامل سرخوردن زمان در هک است گاهیتکیه نوع از یطناب :یمنیا طناب -3-11

 .نمایدمی متوقف سقوط نیح در را و فرد نموده عمل یو

 مجاز سازنده، تکشر توسط شده مشخص تیوضع در زاتیتجه از یبخش توسط هک است یبار حداکثر :بارکاری حد -3-12

 بهره به

 .باشدمی اتتجهیز ای دستگاه از استفاده و یبردار

 در مشخص هایوضعیت در زات،یتجه از یبخش یبرا هک منیا طیشرا در بار حمل حداکثر (SWL) :منیا بارکاری -3-13

 .شودمی گرفته نظر
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 در مصالح و افراد ینگهدار و حفظ منظوربه ارک گاهیجا چند ای یک جادیا یبرا هک یموقت است ساختاری :داربست -3-14

 ینردبان و معلق وب،کوارید ،کمتحر ثابت، انواع به و گیردمی قرار مورداستفاده باالتر، تراز به افراد یدسترس نمودن فراهم و ارتفاع

 .شودمی میتقس

 هاتیمسئول -4

 باشد.مسئول نظارت بر اجرا می HSEاین دستورالعمل و اداره  معاون فنی و توسعه مسئول اجرای -4-1

 HSEهای پیمانکاری مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ناظر پروژه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس در پروژه -4-2

 باشد.می

-می HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مسئولیت اجرای این دستورالعمل در ایستگاه -4-3

 باشد.

 HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مسئولیت آموزش مفاد این دستورالعمل در ایستگاه 4-4

 باشد.می

 باشد.ها بر عهده فرمانده عملیات و معاون فرمانده عملیات میافراد حین آموزش در ایستگاهمسئولیت حفاظت از  -4-5

 باشد.می HSEمسئولیت بازنگری و تجدیدنظر در این دستورالعمل بر عهده اداره  -4-6

 
 

 کارانجام روش  -5

 کلیات -5-1

ه کاست  یو ضرور شودیمار در ارتفاع محسوب کات یمتر باشد، عمل 80/1ن یآن از سطح زم یه بلندک هاییمکانار در کانجام 

 3فاع ار در ارتکات یعمل سازیایمنند یاز سقوط در نظر گرفته شود. در فرآ یریشگیاقدامات الزم جهت پ هافعالیتل ین قبیدر ا

 مرحله وجود دارد:

 ان وجود داشته باشد.کن امیه اک یطین در شرایاز آن در سطح زم هاییبخشا انجام یار در ارتفاع و کز از یپره -1

ر د بایستیمار کالزاماً  کهدرصورتین ببرد، یار را از بکن یه خطر سقوط افراد در حک یزاتیو تجه هاروشاستفاده از  -2

 رد.یارتفاع انجام گ

ان که امک یطیاهش دهد در شراکاز سقوط را  یه ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشک یزاتیو تجه هاروشاستفاده از  -3

 بردن خطر سقوط وجود نداشته باشد.ن یاز ب

 ارتفاع در ارکجهت  ریزیبرنامه -5-2

از  یم بر عهده گروهیت تیند هداین فرآیز دارد. در اکت متمریریمد یکاز به یه نکاست  یندیار در ارتفاع فرآک ریزیبرنامه

 ییشناسا ات در سه مرحله:ین عملیآن داشته باشند. ا سازیایمنات و نحوه یبر عمل یاملکه احاطه کن مجرب خواهد بود یمتخصص

 .شودیمانجام  ینترلکاقدامات  بینیپیشو  هاآنز یخطرات، آنال
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 خطرات ییشناسا -5-2-1

همچون سقوط  یان بروز خطراتکو ام قرارگرفته یامل مورد بررسک طوربهار در ارتفاع کط یمحل و شرا یستین مرحله بایدر ا

 رد.یقرار گ یو ... مورد بررس ابزارآالتاء و ی، سقوط اشیارکسطوح  یافراد، لغزش بر رو

 ز خطراتیآنال -5-2-2

، یجانب هایحفاظار، کسطوح  یمنیام و اکار، استحکارتفاع  ازجمله یموارد یستیار در ارتفاع، باک ریزیبرنامهن مرحله از یدر ا

ر به اکاز سطح  ابزارآالتاء و یاز سطوح و ارتفاع باالتر، احتمال سقوط اش ابزارآالتاء و یار، احتمال سقوط اشکسطح  یلغزندگ

 ایهاولویتو  قرارگرفته یابیاز آن مورد ارز یناش یخطر و شدت صدمات و خسارات وارده احتمال یت به بزرگین و ... با عناییپا

 ن گردد.ییتع یاصالح

 ینترلکاقدامات  بینیپیش -5-2-3

افراد و  هایتوانایی، تجارب و تأسیساتزات، ین تجهیشده و همچن ییخطرات شناسا وتحلیلتجزیهن مرحله، بر اساس یدر ا

 .گردندیمو اجرا  بینیپیشالزم  ینترلکانات موجود، اقدامات کام

 گرانیاء بر سر دیاز سقوط اش یریجلوگ -5-2-4

ب به یباعث آس تواندیمزات، یخسارت به تجهه عالوه بر کاء و اجسام است یار در ارتفاع، سقوط اشکاز مخاطرات عمده  یکی

 رد.یقرار گ موردتوجه دقتبهل یالزم است موارد ذ روایناز  ار در محل هستند،کا مشغول به یه در حال عبور و کشود  یافراد

 است. یضرور یمنیا ی( هایتور) هاشبکهاستفاده از  اد است،یاء و افراد زیه احتمال سقوط اشکارها کل ین قبیدر ا -

 ممنوع است. یمنیمهندس ا تأیید، بدون شودیمار در ارتفاع انجام که ک یا عبور از محلیار و کانجام  -

ابزار  یل نگهداریر وسایو سا هایرهگار در ارتفاع مجهز به کمخصوص  یمنیا یمربندهاکار در ارتفاع استفاده از کهنگام  -

 است. یضرور

 نترل شود.کمشخص گردد و عبور و مرور در آن  هشداردهندهعالئم  د با استفاده ازیمنطقه ممنوعه عبور با -

 ،ینمیاله اک ویژهبهب، مناس یزات حفاظتیامل لحاظ و از تجهک هاییاطاحتد ی، باار همزمانکا انجام یاز به عبور یدر صورت ن -

 استفاده شود

 فرد یکاز در صورت سقوط یاقدامات مورد ن  -5-2-5

 یالزم برا یالزم است آمادگ رواین. از رسدینمبه صفر  گاههیچار کان بروز حادثه در هنگام کام ،یمنیر ایتداب بستن کار به رغمیعل

 ترینمهمار است. کار در ارتفاع، سقوط افراد انجام دهنده کحوادث  ترینمهماز  یکیجاد گردد. یا یارکمواجهه با انواع حوادث 

 از: اندعبارتد انجام داد یه در صورت سقوط فرد باک یاقدام

 یحفظ خونسرد. 

  ات/ ابزار.یردن عملکمتوقف 

 باشد(. گرفتگیبرقسقوط در اثر  کهدرصورتیان برق )یقطع جر 
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 د بودن جراحات(.ی)در صورت شد یاتیردن عالئم حک کچ 

 بدن. دیدهآسیب یهاقسمت ییشناسا 

 مصدوم. موردیبت دادن کاز حر یسته و خوددارکعضو ش بندیآتل 

  ادارهاطالع به اورژانس و HSE  حادثه و جراحات وارده به مصدوم. شدتبه با توجه کمکو درخواست 

 اتیعمل انجامت یموقع -5-3

مورد  یتسیبا ینترلکاقدامات  بینیپیشار در ارتفاع و کخطرات  وتحلیلتجزیهه در کاست  یموارد ازجملهات یت انجام عملیموقع

 روندیمبه شمار  یموارد ازجملهو ...  زیرزمینی تأسیساتبدون پوشش،  هایحفاریانتقال برق،  ییرد. خطوط هوایقرار گ یبررس

دات الزم جهت یاز تمهی، مشخص و در صورت نشودیمار در ارتفاع انجام کات یه عملک یدر محل هاآنت یوضع یستیه باک

 گردد. بینیپیش هاآناز  یاز بروز حوادث ناش یریشگیپ

 باوجوددر رابطه  یستیر موارد بایا سایو  هاداربسته یپا قرار دادن منظوربه یو حفار برداریخاک هرگونهبه از یدر صورت ن

، ربطذیو ضمن استعالم از مراجع  آمدهعملبهالزم  یات بررسیبرق در منطقه عمل یرویع نیانتقال و توز زیرزمینی هایکابل

و  ر، حفاظتیا دائم مسیر موقت ییان برق، تغیل قطع جریاز قب یاطیاقدامات احتت شده و در صورت لزوم یرعا یقانون هایحریم

 ور انجام شود.کن خطوط توسط مراجع مذیردن اکزوله یا

 طربذین و مراجع یمراتب به مسئول یستیف، بایبرق فشار ضع ییار در ارتفاع در مجاورت خطوط هواکات یقبل از شروع عمل

ردن خطوط مجاور ساختمان کش کا رویر یا دائم مسیر موقت ییان، تغیل قطع جریالزم از قب یاطیاطالع داده شود تا اقدامات احت

 ر آن انجام شود.یو نظا یکیالست هایشیلنگا ی اتیلنپلی یهالولهبا 

 ن خطوط،یار در ارتفاع با اکات یورت عملاد مجایاحتمال ز یو خطرات خاص و از طرف هاویژگیل یانتقال برق به دل ییخطوط هوا

ات ین عملیه اکالزم است  فشارقویخطوط  ویژهبهانتقال برق و  ییار در مجاورت خطوط هواکبرخوردارند. هنگام  اییژهوت یاز اهم

 رد.یبرق صورت گ یمنینه ایدر زم یو تجرب یت علمیصالح یتحت نظارت مستمر افراد دارا

 اتیان عملیمجر یو روان یکیزیف یهاییتوانا -5-4

 باشند. کنیا بدون عیو  کنیبا ع 10/4د یقدرت د یحداقل دارا یستیار در ارتفاع باکات یعملان یمجر -

 ت ترس از ارتفاع باشند.یامل برخوردار و فاقد خصوصک یاز سالمت یستیار در ارتفاع باکات یان عملیمجر -

 کمعس اران را بدونکر همیسا یدن اصوات و صدایاز جهت شنیمورد ن یسمع ییتوانا یستیار در ارتفاع باکات یان عملیمجر -

 ت دارد.یاهم یمنیا یدن اخطارهایجهت شن ویژهبهن مسئله یداشته باشند. ا کا با استفاده از سمعی

فاع ارتار در کاز جهت یمناسب و سرعت انتقال مورد ن یو هماهنگ ی، مهارت دستکی، چاالیقدرت بدن یدارا یستین افراد بایا -

 باشند.

ساندن به ب ریمنجر به آس تواندیمده باشد، یان متخصص رسکپزش تأییده به ک یا عدم تعادل روانیعالئم دال بر نقص عضو  -

 رد.یقرار گ مدنظرار در ارتفاع کافراد جهت  کارگیریبهدر  یستین جهت بایگران شود و به همیا دیفرد 

مانند  هابیماری یل برخیه به دلکنیا ایو  فشارخون یماریب ازجملهباشد  یقلب تهکفرد مستعد بروز س کهاینعالئم دال بر  -

د موار گونهاینلذا در  باشدیمار در ارتفاع کجهت  یت ویانگر عدم صالحیخود شود، ب یکیزینترل فکاهش کصرع دچار 

 رد.کسالم استفاده  یروهایر نیاز وجود سا توانمیا ی ژه ضرورت داشته،یو کیشات پزشیو آزما ینات تخصصیانجام معا
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ا مشخصات یو  یو گنگ یجیالت گکو عدم مش دیدان دید، میبرخوردار از عمق د یستیار در ارتفاع باکات یان عملیمجر -

 گر باشند.ید نامطلوب

 شرایط محیطی انجام عملیات -5-5

 .شود گردد متوقف کار است الزم باشد داشته نامطلوبی تأثیرات ارتفاع در کار ایمنی روی بر بتواند محیطی شرایط کهدرصورتی

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی شرایط این ازجمله

 کیلومتر در ساعت 50-40 از بیش سرعت با باد وزش -

 شدید رعدوبرق وقوع هنگام فلزی یهاداربست در روی کاربر -

 (برق جوشکاری مانند) برف و بارندگی هنگام در برقی تجهیزات از استفاده -

 باران یا برف ریزش اثر در کار سطوح بودن لغزنده -

 عملیات محیط در کافی نور وجود عدم -

 برف و باران بارش یا و مه ،گردوخاک علت به کافی دید وجود عدم -

 کار در ارتفاععمومی  مقرراتقوانین  -5-6

کار در ارتفاع باید قبل از هر بار استفاده توسط  یهادستگاهنردبان، اجزاء داربست، تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و  -

 گزارش نماید.ناظرین اجرایی عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن، موضوع را به 

باید  فاعآالت کار در ارتبرداری، سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات، دستگاه و ماشیناندازی، بهرهانجام کلیه امور نصب، راه -

 مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرد.

و ارکنان ککلیه متعلقات داربست، نردبان، تجهیزات، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از اتمام کار توسط  -

 ای بازرسی و کنترل گردد و مجوز شروع به کار صادر شود.در فواصل معین دوره

ورت و در ص قرارگرفتهای مورد بازرسی دقیق دوره صورتبهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصالح کلیه لوازم و تجه -

 آن اقدام شود.مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن 

ته بوطه را داشباید دارای گواهینامه مهارت فنی الزم از مراکز ذیصالح بوده و توانایی انجام کار مر عامل کار یا شخص ذیصالح -

 باشد.

 داریهش عالئمنصب  ضمناًباشند. عوامل اجرایی در محدوده کارگاه و عملیات خود مکلف به جلوگیری از ورود افراد متفرقه می -

نع انجام باشد و ما رؤیتقابلبه سهولت  کهنحویبه« هاایمنی در کارگاه عالئمنامه مطابق آیین»و افراد متفرقه  کارکنانبرای 

 کار نگردد الزامی است.

ه باشد ک یاگونهبهآالت و تجهیزات کار در ارتفاع باید ها، ماشینآوری، انبار نمودن و کار با دستگاه، نصب، جمعونقلحمل -

 و افراد متفرقه ایجاد نکند. کارکنانخطری را برای 
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 جهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است.، ابزار، لوازم، تءشیپرتاب کردن و رها نمودن هرگونه  -

 باید در برابر هرگونه سایش، مواد خورنده، گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند. هاکابلو  هاطناب -

در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که افراد و تجهیزات مربوطه در حریم  داربرقهای مربوط به خطوط نامهرعایت آیین -

 گیرند، الزامی است.قرار می داررقبتجهیزات و خطوط 

 .شود یبینیشپو یا ابزار کار  افراد سقوطاز لغزش و  یریجلوگ جهت یکافو  مناسبباید تجهیزات  دارشیبهای سقف لبهدر  -

متوقف کنند باید مجهز به سامانه محدودکننده و یا کار می درجه 20از  یشب یبشبا  دارشیب یهاسقف یروبر  که افرادی -

 .نصب گردد هاآنگردند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار  کننده

 های کار آویزان، باالبرهای سیار، برجی الزامی است.حضور فرد دوم روی سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاه -

، ارلباس کیل حفاظت فردی از قبیل هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسا -

 هارنس، کاله و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد.

نده سامانه محدودکن عنوانبهاستفاده از کمربند ایمنی برای عملیات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتی مجاز است که  -

 .قرار گیرد و فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد مورداستفاده

ابعاد، قابلیت بارگذاری هر پله، نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی، محیطی و نوع عملیات متناسب  نوع، جنس و -

 باشد.

 سامانه متوقف کننده(سقوط )تجهیزات پیشگیری از  -5-7

 هاطناب -5-7-1

 سطح یک باید نحوه انجام موارد ذیل را بدانند: نشانانآتش NFPA-1001 اساسبر 

  مناسب هایگرهوسایل و تجهیزات با استفاده از طناب و  کشیدنباال 

 نحوه انتخاب طناب مناسب برای اهداف مختلف 

  نشانیآتشدر  مورداستفادهی هاطنابنحوه مراقبت و نگهداری از 

 طناب ساختار -5-7-1-1

 از: دو نوع هستند که عبارتند گیرندمیقرار  مورداستفادهیی که برای نجات هاطناب طورکلیبه

 ی دینامیک یا پرکششهانابط 

داشته باشد در این شرایط برای کاهش  وجودبیشتر در مواقعی است که احتمال خطر سقوط از ارتفاعات  هاطنابکاربرد این 

 زیرا این شودمیی دینامیک یا پرکشش استفاده هاطناباز  شودمیوی وارد  دارندهنگهشوک و تنشی که به فرد و تجهیزات 

 .کنندمیپاره شوند تا حد قابل قبولی افزایش طول پیدا  کهاینبدون  هاطناب

  کششکمطناب استاتیک یا 

درصد  10 اندازهبه اگر نیرویی NFPA1983تاندارد `اس بر اساس. شودمینجات استفاده  هایمأموریتدر  معموالً هاطناباین نوع 

درصد افزایش  10وارد شود حداکثر  کششکمی هاطناب( به شودمیکمترین نیرو یا باری که سبب پارگی طناب شکست )نیروی 
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برای نجات و پایین آمدن از ارتفاعی مانند کوه و در شرایطی که خطر سقوط ناچیز بوده یا  هاطنابنوع  ینا داشت. دطول خواهن

 :اندشدهتقسیمگروه ذیل  3ی مخصوص نجات به هاطنابهمین استاندارد  بر اساس. گیرندمیقرار  مورداستفادهکم ارتفاع باشد 

 بوده و استحکام الزم برای تحمل وزن یک نفر را دارند.  مترمیلی 5/12تا  5/9 هاطنابقطر این ی کار سبک: هاطناب

کیلوگرم(  136پوند ) 300ایمن طناب  بارکاری ( و حداکثرN/K 20پوند ) 4500برابر  هاطنابنیروی شکست این 

 است.

 و استحکام الزم برای تحمل وزن دو نفر را بوده  مترمیلی 16تا  11بین  هاطنابقطر این  ی کار معمولی:هاطناب

( کیلوگرم 272پوند ) 600ایمن طناب  بارکاری( و حداکثر K/N 40پوند ) 9000برابر  هاطنابدارند. نیروی شکست این 

 .است

 که در ن در آب و نجات فردی است آکاربرد بوده و موارد  مترمیلی 5/9تا  7بین  هاطنابقطر این  ی پرتابی:هاطناب

 91پوند ) 200ایمن  بارکار ( و حداکثرK/N 13پوند ) 3000برابر  هاطناب اینحال غرق شدن است. نیروی شکست 

 کیلوگرم( است.

 با طناب امدادرسانی -5-7-1-2

یا به تله افتاده و باال آوردن یا پایین آوردن کسانی  دیدهآسیبو پایین آوردن ناجیان برای دسترسی به افراد  باال بردنشامل  -

 .اندیافتهکه نجات 

 با طناب ضروری است. امدادرسانی هایمهارتشده با طناب، برای دستیابی به  تأییدگذراندن دوره آموزشی  -

 با طناب شامل: امدادرسانیحوادث مربوط به  -

 در چاه امدادرسانی 

 در فضای محصور شده امدادرسانی 

 در آب امدادرسانی 

 ی نجاتهاطنابقدرت مورد نیاز  -1جدول 

 بار )افراد( بندیدرجه بندیطبقه
بار  بندیدرجه

 )وزن(
 عامل ایمنی قدرت شکنندگی حداقل

 طناب نجات فردی

 طناب نجات سبک

 طناب نجات عمومی

 یک نفر

 یک نفر

 دو نفر

300 Lb 

300 Lb 

600 Lb 

3000 Lbf 

4500 Lbf 

9000 Lbf 

10:1 

15:1 

15:1 

 آن. دهندهتشکیلی نجات و سیستم اجزاء هاطنابمربوط به  NFPA 1983منبع: استاندارد 

 از طنابنگهداری  -5-7-1-3

 بخش است: 4نگهداری، شامل  هایدستورالعمل، طورکلیبه

 مراقبت  -5-7-1-3-1

طناب باید از یک سطح تیز یا بدون روکش عبور کند، از  کهوقتیدر برابر سطوح تیز و خشن از طناب محافظت کنید.  -

 لبه تیز استفاده کنید. هایمحافظ
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 .دورنگه دارید آتش هایشعلهطناب را از گرما، مواد شیمیایی و  -

ما و این گر کندمیجلوگیری کنید. سایش، گرما تولید  هاآنبه یکدیگر و یا درهم تنیده شدن  هاطناباز ساییده شدن  -

 ن را خراب کند.آبه طناب آسیب رسانده و  دتوانمی

 به طناب آسیب برساند تواندمی ماوراءبنفشگیری کنید. اشعه والنی طناب در معرض نور خورشید جلوط قرار دادناز  -

رده شیشه، تراشه یا قطعات ساییده شده را در هسته طناب فرو ذرات خو تواندمیشما  هایگامد. هرگز روی طناب راه نروی -

 و به الیاف طناب آسیب برساند. ببرد

 تمیز کردن -5-7-1-3-2

ز ا توانمیبا مواد شوینده معمولی و آب شست. حتی  توانمیرا  اندشدهساختهمصنوعی یی که از الیاف هاطناببسیاری از  -

 .یک واشر فلزی مخصوص طناب که به شیلنگ حیاط وصل شده برای شستشو استفاده کرد

 .قرارداد وشوشستبرای  توانمیو آن را در ماشین لباسشویی  قراردادطناب را در کیف توری  توانمی -

از یک شوینده معمولی استفاده کنید ولی از سفیدکننده استفاده نکنید، زیرا به الیاف  با الیاف طبیعی برای شستن طناب -

 .رساندمیطناب آسیب 

 یا انبار نکنید. بندیبستهطناب خیس و مرطوب را  -

 خشک کرد.باید با نور مستقیم خورشید ی خیس را نهاطناب -

ل استفاده شود به دلی هاطناببا شستن با آب نظافت کرد زیرا نباید از آب برای نظافت این  توانمیی طبیعی را نهاطناب -

 آرامیهببنابراین باید با یک برس ؛ شودمیطناب  هایرشتهسبب کاهش استحکام و تضعیف  کردنخشکشستن و  کهاین

 روی طناب پاک کرد. را از هاآلودگی

 بازرسی کردن -5-7-1-3-3

 شود. تأییداستفاده بازبینی شود و باید برای استفاده مجدد، دوباره کنترل و  هر باری نجات پس از هاطناب -

 .منظم بازرسی شوند طوربهباید  نشدهاستفادهی هاطناب -

ارسی را و هاآندیگر بازرسی کنید و با انگشتانتان  هایآسیبو  هاسائیدگی، هاپارگی وجویجسترا با نگاه کردن،  هاطناب -

یا  دیدهآسیبه طناب و یا نقاط نازک شده بررسی کنید. اگر تردید دارید ک هاسائیدگی، هاپوششکنید. تغییر رنگ روی 

 .خیر، با افسر مسئولتان مشورت کنید

به درجه  توانمیرا  شدهاستفادهبرخی موارد یک طناب نجات  در طناب نجاتی که دیگر قابل استفاده نیست باید از بین برود. -

 اریگذعالمتواضح  طوربه از آن استفاده کرد. طنابی که درجه آن پایین آمده، باید کارههمهطناب  عنوانبهکمتری رساند و 

 شود تا با طناب نجات اشتباه گرفته نشود.



 

 

 ایمنی کار در ارتفاعدستورالعمل 

IR.CO-SDM.WWW 

 تاریخ بازنگری:

 30 از 12 صفحه:

 

 طناب نجات، باید گزارش بازرسی مکتوب وجود داشته باشد. یبرا شود. گذاریعالمتشناسایی  ایهر قطعه طناب، باید بر -

استفاده از آن، نحوه استفاده از طناب و نوع باری که با آن حمل  هایتاریخو زمان خرید طناب، گزارش باید حاوی تاریخ  ینا

 .کنندمی دارینگه هاییگزارش نشانیآتش هایایستگاهشده باشد. گزارش هر بازرسی، هم باید ثبت شود. بسیاری از 

 انبار کردن -5-7-1-3-4

 وجود دارد، انبار کنید. که جریان هوا هاییمکاند و در دارینگه نور خورشیددمای باال،  دورازبهرا  هاطناب -

که دود ناشی از سوختن بنزین، نفت یا مایع روغنی وجود دارد، اجتناب کنید زیرا به طناب  درجایییی هاطناب قرار دادناز  -

 .رساندمیآسیب 

قرار دهید که از باک سوخت خودرو و مخزن روغن،  مورداستفادهرا برای ذخیره طناب  ینشانآتشاز ماشین  هاییقسمت -

 قرار نگیرد. هاطنابسنگینی روی  یچشیه، جدا و دور باشند و اسکازین، گریس و نظایر اینو

. هر کیسه باید فقط حاوی یک طناب باشد. رودمیبه کار  هاطناب( برای حفاظت و انبار کردن Rope Bagsطناب ) هایکیسه -

قرقره پیچیده  صورتبه معموالًی بسیار طویل، هاطنابکالف درآورده شود.  صورتبهبرای انبار کردن  هاطنابممکن است 

 .شوندمی

 وسایل و تجهیزات با طناب جاییجابهایمنی در  مالحظات -5-7-1-4

 قرار دهید. موردتوجهتعیین کرده و اصول ایمنی را قبل از باال کشیدن  یک جای پای مطمئن -

 د.با استفاده از روش دست روی دست کنترل کامل طناب را در اختیار بگیری -

و  هانردهتیزی مانند  هایلبهفیزیکی به طناب حین عبور و حرکت دادن تجهیزات از  هایآسیبجهت اجتناب از وارد آمدن  -

 استفاده کنید. گیردمیاز یک استوانه یا الیه برزنتی که روی لبه قرار  هاپنجرهلبه 

 ی کار در ارتفاع اطمینان حاصل شود.تا از ایمن کارکنیدتیمی  صورتبه -

 .اطمینان حاصل کنید که تمام کارکنان و افراد از محدوده عملیاتی خارج شده باشند -

 ق انجام دهید.از تجهیزات برقی و خطوط انتقال بردور  ایناحیهعمودی تجهیزات را در صورت امکان در  جاییجابه -

محتوی آب را دارید از ایمن بودن دسته کنترلی و شیر سر لوله اطمینان  نشانیآتشو شیلنگ  سر لولهوقتی قصد باال کشیدن  -

 ناگهانی باز نشود. طوربهنموده تا  حاصل

از یک طناب مجزا و یا  توانمیوردن تجهیزات آ از یک طناب راهنما برای اطمینان از کنترل تجهیز استفاده کنید. برای باال -

 طناب راهنما استفاده نمود. عنوانبهست ا شدهبستهاز همان طنابی که تجهیز با آن 

ناب کسی که به ط اگر .دهدیمقرار گیرد، ضربه ناگهانی رخ  غیرعادیناگهانی تحت کشش و فشار  طوربهطناب  کهدرصورتی -

یگر و د شودمی. اگر طول طناب یا ناجی دیگری، جلوی سقوط را نگیرد، کنترل فرد از دست خارج افتدیمنجات وصل است 
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نیز، اگر تجهیزات در حال باال و پایین آوردن  کارههمهکرد چه اتفاقی در انتظار اوست. در یک طناب  بینیپیش، توانمین

 .فرم استناگهانی بیفتد، همان وضعیت قبل، حکم  طوربه

، باید بازرسی شود و اگر الزم شد، باید از سرویس خارج گردد. اگر چه قرارگرفتهکه در این شرایط  هر طنابی، مأموریت بعد از -

 هاربهضخساراتی را وارد کند که بالفاصله آشکار نباشد.  تواندمیممکن است آسیبی مشاهده نشود، اما ضربه و سقوط ناگهانی 

 هایاشتیاددن استفاده کرد. آیمنی از ی که دیگر نتوان جهت اطوربهطناب را ضعیف کند  تواندمیناگهانی مکرر  یهاسقوطو 

 ، کمک خواهد نمود.دیدهآسیبدقیق در مورد طناب، به شناسایی طناب 

 هاطنابسایر موارد ایمنی  -5-7-1-5

شده نسبت به سایش و دیگر صدمات فیزیکی بسیار حساس هستند و باید برای امور عملیاتی  تابیده و یا بافته هم به هاطناب -

 رار گیرند.ق مورداستفاده نجاتغیر 

 .باشد متصل گاهیتکیه نقطه به ایمن صورتبه طناب -

 نباشد. روغنی و لغزنده و نداشته گره طناب -

 .نشوند زدهگره هم به هاطناب طناب، طول ازدیاد برای -

 .شود محافظت تیز و برنده هایلبه از مناسب یهاپوشش وسیلهبه -

کمک  نشانآتش مأمورانایمنی از کدهای رنگی و عالئم مشخصی استفاده گردد. این کار به  برای شناسایی انواع طناب  -

 که خیلی سریع طناب را تشخیص بدهند. کندمی

 شود. گذاریعالمتواضح با برچسب یا پالک روی کیسه طناب  طوربهطول هر طناب باید  -

 .نوع مصنوعی قدرت تحمل وزن ندارد اندازهبهو  کنندمیآب جذب  راحتیبهبا الیاف طبیعی  هاطناب -

ر د ، دوام بیشتر نسبت به الیاف طبیعی دارد وبرابر پوسیدگیبا الیاف مصنوعی دمای ذوب باال و مقاومت مطلوب در  هاطناب -

 نقطه ذوب پایین دارند. درنهایت و خورندمیو سخت گره  پذیرندآسیب هاکف، اسیدها یا هاروغنمعرض نور خورشید، 

 شرایط الزم، در برابر پارگی باید تعیین گردد. حداقلی نجات برای حمل میزان وزن خاصی، با هاطنابم استحکا -

 استحکام واقعی در برابر پارگی از طناب، به جنس، ضخامت و نوع ساخت بستگی دارد. -

. عالوه بر خود طناب، وندشمی کاربردهبهاغلب برای دسترسی و درآوردن افراد  هاطنابدر طی حوادث و عملیات نجات فنی،  -

 قرار گیرد. مورداستفادههم مانند کارابین باید  افزاریسختچندین سازه 

 :باشدمی نوع 3که قالب شامل  رودمیجامد به کار  یکشیکردن فرد به طناب یا  برای محکم هاقالباز  -

  گیردمیقرار  مورداستفادهروی نردبان  درجایی نشانآتشیک  داشتننگهقالب کمربندی نردبان برای. 

  رودمیدر مواقع نجات به کار  خصوصاً نشانآتش داشتننگهقالب صندلی برای. 

  ،ا که از طناب باال رفته ی رودمیبه کار  نشانآتش داشتننگهنوع قالب است و اغلب برای  ترینایمنقالب حمایل

 پایین آمده است.

 بارکشی به کار گرفته شود. منظوربه. این ابزار هرگز نباید رودمینجات جان افراد، به کار  منظوربهطناب نجات  -
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  ،حداقل .رودمیبه کار  هاساختمانو  هاسوله، خرپای هاتراسطناب نجات افقی بیشتر برای کار در روی سقف 

 .باشدمی مترمیلی 8ن آقطر کابل فلزی 

  ،هایلپتلویزیون،  هایفرستندهمخابراتی،  هایبرجطناب نجات عمودی بیشتر برای باال رفتن ایمن از نردبان 

 .رودمیفلزی و ... به کار 

  استانداردطبق ANSI بار ثابت را داشته باشند. پوند 5400ی نجات باید تحمل هاطناب 

 که الزم نیست طناب وزن کسی را تحمل کند. گیردمیقرار  استفاده موردزمانی  کارههمهطناب  -

 .بتواند نوع طناب را از ظاهر و عالئم آن، تشخیص دهد فوراًباید  نشانیآتش مأموریک  -

 بیرون آمدن و دیدهآسیببراق در برابر گرما یا اصطکاک، پوشش  یهاعالمتعالئم امکان خرابی طناب شامل تغییر رنگ،  -

 .باشدمیروکش  الیاف هسته از

 ارنس و حمایل بند کامل بدنه -5-1-1

وارده در  یه فشارهاکنیل ایه به دلک شوندمیاز سقوط در ارتفاع محسوب  یریشگیزات پیتجه ازجمله یمنیا هاییلحما -

نسبت  یباالتر یمنی، از اکنندمیع یز توزین هاراننه و یاز انواع به س یو در برخ هاشانهمر به تنه و کن سقوط را عالوه بر یح

 .شوندمیه یاد توصیار در ارتفاع زکبرخوردارند و جهت  یمنیا یمربندهاکبه 

 نیا به سقوط نندهک متوقف ابزار و بوده ایسینه حلقه یدارا دیبا سقوط از نندهک متوقف هایسیستم در مورداستفادههارنس  -

 .گردد متصل یپشت ای ایسینه هایحلقه

 .باشند یمکش حلقه یدارا دیبا محدودکننده هایسیستم در مورداستفاده هارنس -

ر یمس یمر در انتهاکد به یشد یمر و احتمال وارد آمدن فشارهاکه یل محدود بودن محل اتصال به ناحیبه دل یمنین لوازم ایا -

محسوب  مکاز سقوط در ارتفاع  یریشگیزات پیتجه ازجملهب به ستون فقرات، یجاد آسیاحتمال ا درنتیجهسقوط از ارتفاع و 

 .شوندمی

 .مجهز باشنداینچ  2/1اینچ یا نایلونی به قطر حداقل  4/3 حداقل قطر به کنفی طناب با باید ایمنی کمربند -

 ایمنی کمربند به مجهز باید جداگانه هرکدام کنندمی کار است متر 2 از بیش آن ارتفاع که معلق یهاداربست در که کارکنانی -

 .باشند

 اتاق معمولی حرارت در و شست آب و زیتون صابون یا و زمین شستشوی مخصوص هایصابون با باید را چرمی ایمنی کمربند -

 .نمود خشک

 حرارت تا کهاین به توجه با متعادل حرارت در آنفشردن  و صابون و آب با شستن از پس باید را کتانی یا ایپنبه کمربندهای -

 کرد. خشک شودمین وارد زیانی هاآن به فارنهایت درجه 212 گرادسانتی درجه 100

 تعمیر هر از پس و باریک ماه سه هر حداقل و بازدید دقتبه کار سرپرست توسط استفاده بار هر از قبل باید ایمنی کمربند -

 در و تعمیر نقص و عیب مشاهده صورت در و قرارگرفته تائید مورد آن بودن ایمن و بازرسی دارصالحیت فنی شخص توسط

 .نمایید خارج سرویس از صورت این غیر
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 حمایل بند باید از جنس الیاف مصنوعی باشد. -

 حمایل بند باید متناسب با کاربر، راحت و تنظیم کردن آن آسان باشد. -

 باشد. هاشانهشکل، در وسط کمر در راستای  D حمایل بند باید در نقطه اتصال دارای یک حلقه -

 ISOبوده و کارخانه سازنده آن دارای گواهینامه  CSAو  ANSIا استاندارد . مطابق بباشد اعتمادقابلحمایل بند باید ایمن و  -

 و خدمات پس از فروش باشد. اندازیراه، توسعه، تولید، نصب، در فرآیند طراحی 9001

 برای اتصال اجزای انواع کمربند ایمنی و هارنس ممنوع است.استفاده از میخ پرچ  -

طور دقیق مورد بازدید قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که عاری ی ایمنی باید هریک جداگانه و بههالیحمای روی هاپرچ -

 .باشندیماز هرگونه عیب و نقص 

از سرویس خارج شده و طوری  فوراًی ایمنی که پس از بازرسی مشخص گردد تحمل بار موردنظر را ندارند باید هالیحما -

 استفاده نکنند. هاآنگذاری شوند که دیگران از عالمت

 بار تعویض شوند.سال یک 5ی ایمنی و دیگر اتصاالت آن مطابق با توصیه سازنده، باید هر هالیحما -

کمربند ایمنی به علت عدم پوشش کامل بدن و عدم توزیع یکسان نیروی سقوط در بدن افراد سقوط کرده، استفاده از آن  -

 د.باشیمممنوع 

 کیلو نیوتن باشد. 16/8باید  شودیمیراق کامل بدن ایمنی بر فرد در حال سقوط وارد حداکثر نیرویی که از طریق  -

 نقطه اتصال حمایل ایمنی باید در مرکز و در جلوی سینه، پشت و در حدود سطح شانه باشد. -

 الزامی است. متر 2ی ایمنی حین کار در ارتفاع بیش از هالیحمااستفاده از  -

 چرم محکم، برزنت و یا کنف انتخاب شود. ی ایمنی باید ازهالیحماجنس  -

در مقابل  هاآنبوده و استقامت  مترمیلی 6متر و حداقل ضخامت آن سانتی 12ی ایمنی هالیحماحداقل پهنای کمربند  -

 کیلوگرم باشد. 1150تر از نیروی کشش برای پاره شدن نبایستی کم

 اینچ مجهز باشند. 2/1اینچ یا نایلونی به قطر حداقل  4/3قطر حداقل  کمربند ایمنی باید به طناب کنفی به -

 االمکان در باالی سر باشد قرار گیرد.کمربندی ایمنی باید به محل محکمی که بهتر است حتیقالب طناب نجات  -

و قبل از استفاده طور طبیعی خشک شوند ی نجات، باید اجازه داده شود که بههاطنابی ایمنی و هالیحمابعد از شستشو   -

 هاآننشود زیرا گرما استحکام  هاآنکردن . هرگز با گرما و حرارت سعی به خشکاندشدهخشک  کامالًباید مطمئن شد که 

 .دهدیمرا کاهش 

، تسمه و کارابین از صحت تمامی اجزای آن مطمئن شوید. هاسگکبرای پوشیدن کمربند ایمنی ابتدا پس از بررسی قالب،  -

 اطمینان حاصل کنید. دیکنیمکه با آن کار  ایوسیلهل از شروع کار از صحت و درستی هر هرروز قب

پوشیدن کمربندها باید  ترراحتبرای  باال و رنگ زرد برای قسمت پایین یهاتسمهدر کمربندهای ایمنی از رنگ قرمز برای  -

 استفاده کرد.
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و  کارکرد ترراحتبین بدن شما و بندهای کمربند بایستی فاصله باشد تا بتوان  بازدستیک  اندازهبهپس از پوشیدن هارنس  -

 خطرناک باشد. تواندمیهمچنین از شل بودن کمربند اطمینان حاصل کنید زیرا این امر هنگام سقوط 

 برابر وزن کاربر مقاومت داشته باشد. 35هارنس باید حداقل  ANSI. ALO 14طبق استاندارد  -

 نه مواد شیمیایی و خورنده با کمربند ایمنی خودداری کنید.از تماس هرگو -

 برابر وزن کاربر مقاومت داشته باشد. 10ایمنی حداقل باید  کمربند ANSI.ALO 14طبق استاندارد  -

 اتصاالت -5-7-2

 باشد پوند را داشته 4000این وسایل باید حداقل تحمل  -

 برنده باشند بایستی عاری از هرگونه لبه تیز و -

 وجود نداشته باشد. هاآنبایستی برای ایمنی بیشتر اتصاالت دارای قفل ایمنی بوده و امکان باز شدن خود به خودی  -

را چک و بازرسی نمایید تا مطمئن شوید که این  هارهیگو  هاقالب مخصوصاًی نجات، هاطنابی ایمنی و هالیحمااتصاالت  -

 .شوندیم راحتی باز و بستهاتصاالت به

 هاکارابین -5-7-2-1

 نظر گرفته شده که هنگام استفاده آن باید مدنظر قرار گیرد. در Karabinersها برای کارابین kn 23 فاکتور مقاومتی حداقل -

شماره سریال ساخت باشند از خرید تجهیزات فاقد عالمت  ها دقت کنید که دارای عالمت استاندارد وبست در مورد کارابین و -

 ل و...جدا خودداری کنید.سریا شماره استاندارد،

 هارهیگ  -5-7-2-2

نوع  و در کنندیمحرکت  جهتیکفقط در  هاآناز  Locked positionنوع  یک .اندشدهطراحی دو نوعدر  طورکلیبه هایرهگ -

 داشته باشند. دوطرفهحرکت  توانندیمبا تغییر ضامن  Automatic positionدوم 

 باشدمیفلزات مقاوم  سایر و یزهگالوان ،فوالد آلومینیوم، از آلیاژ معموالًاین تجهیزات  جنس -

 لنیارد -5-7-3

 اینچ و از جنس نایلون یا جنس معادل آن باشد. 5/0داقل قطر لنیارد باید ح -

اسمی  11متری را اجازه ندهد. طناب باید قدرت پارگی  8/1ای باشد که سقوط بیش از گونهحداکثر طول لنیارد باید به -

 .داشته باشدکیلوگرم  2450

 مرطوب نگهداری کرد. هایمکانهرگز نباید لنیاردها را در کنار مواد شیمیایی، اجسام تیز و در  -

 کیلوگرم باشد. 1150باید دارای استقامت حداکثر  هاتسمه -
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 .کرد استفاده استاندارد دارای و کارخانه در شده تولید هایتسمه از باید فقط -

 هاآن استقامت کاهش باعث کار این .کرد کوتاه را هاآن زدن گره با نباید هرگز و شوندمی تولید مشخصی اندازه در هاتسمه -

 .شودمی

 سکوها و سطوح عملیاتایمنی  -5-8

 کار جایگاه -5-8-1

 معتبر با استانداردهای مطابق منیا یدسترس راه و یحفاظت نرده پاخور، استقرار، محل یدارا دیبا ارتفاع در ارک هایجایگاه -

 .باشد

 از نندهک متوقف به سامانه مربوطه ارک گاهیجا نیهمچن و باشد منیا و ارک نوع با متناسب حفاظ یدارا دیبا ارک گاهیجا اطراف -

 .گردند زیتجه سقوط

 .باشد مترک متریسانت 60 از دینبا یحالت چیه در و شدهانتخاب ارک نوع با متناسب دیبا ارک گاهیجا عرض -

 نیب فاصله کهمگر آن شوند، ینگهدار گاهتکیه سه یرو حداقل دیبا شوندمی استفاده ارک گاهیجا یبرا هک فک یهاپوشش -

 از و نداشته وجود شدن تخته بلند ای ازحدبیش دادگیشکم خطر هک باشد ایگونهبه و الوار ضخامت با متناسب هاگاهتکیه

 باشد برخوردار یافک امکاستح و مقاومت

 ارک گاهیجا از یچ حالتیه در فرد سقوط انکام هک باشد یطور دیبا ینردبان و وبکوارید جزبه ارک گاهیجا و وارید نیب فاصله -

 مترسانتی 45 از شیفاصله ب نیا دینبا شودمی انجام نشسته صورتبه ارک گاهیجا یرو کاربر هک یموارد در و نباشد نکمم

 .باشد

 موارد ریسا و آمدگیپیش ،اندازدست حفره، هرگونه از یعار دیبا ارک گاهیجا یفضا ،یاحتمال حوادث وقوع از یریجلوگ یبرا -

 .باشد مشابه

 .باشد منیا و مناسب ییلوال سرپوش ای حفاظ یدارا دیبا ارک به جایگاه یدسترس راه از افراد ورود محل -

 .است یالزام ارک گاهیجا یخارج لبه در یحفاظت سرپوش نصب -

 منیا گاهیتکیهبه  مناسب اتصاالت با و بوده یداریپا و یافک امکاستح مقاومت، یدارا دیبا زانیآو ارک گاهیجا آمدهپیش یرهایت -

 گردند. مهار و متصل

 :باشد لیذ طیشرا با مطابق دیبا زانیآو ارک گاهیجا طناب -

 یفوالد میس یبرا 6 نانیاطم بیضر و برهایف و ایرشته یبرا 10 نانیاطم بیضر با 

 باشد ماندهباقی یپول ای قرقره یرو طناب یانتها دور دو حداقل. 

 5/3 ثرکحدا گریدیک از هاطناب فاصله 

 نداشته وجود با سازه ارک گاهیجا برخورد ای تماس احتمال عنوانهیچبه هک باشد ایگونهبه دیبا سازه از زانیآو ارک گاهیجا فاصله -

 .باشد
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 .گردد اقدام سازه به آن مهار ای آوریجمع به نسبت دیبا زانیآو ارک گاهیجا از استفاده عدم صورت در -

 قابل و متصل، مهار گاهتکیه یرو یمناسب صورتبه دیبا زانیآو ارک گاهیجا باالبر زاتیتجه اینچ( یو) موتوری هایکشنده -

 باشند. برداریبهره

 .است ممنوع یدست اندازراه با زانیآو ارک گاهیجا در نفر دو از شیب استقرار -

 شده متوقف فوراً موتور  آن یرو از دست فشار برداشتن از پس هک باشد ایگونهبه دیبا زانیآو ارک گاهیجا وصل و قطع یدهایلک -

 .دارد نگه منیا صورتبه را گاهیجا و

 قرقره به مستقیماًد یبا اتصال نیا از حاصل یروهاین و شده متصل آمدهپیش تیرهای زکمر به دیبا زانیآو ارک گاهیجا یهاطناب -

 .ابدی انتقال

 به وارده لوگرمکی 175 یروین حداقل تحمل به قادر متریسانت 75 ثرکحدا عرض با مقاوم فلز جنس از دیبا دیوارکوب ارک گاهیجا -

 .باشد آن یجلو قسمت

 یبرا قه نجاتیجل است لفکم ارفرماک دارد وجود شدگیغرق خطر ای آب آن ریز هک ردیگ قرار یانکم در ارک گاهیجا چنانچه -

 .دینما فراهم مناسب زاتیتجه با نجات و امداد میت و ارتفاع در ارک عامل

 د.ینما یریآن جلوگ یرو فرد تعادل عدم و اءیاش سقوط از و بوده لغزنده مواد هرگونه از یعار و زیتم کامالً  دیبا ارک گاهیجا -

 باشد. ارکگاه یجا یافکتعداد  ید دارایبا نمایندمیار کآن  یبر رو کارکنانه ک ییهاداربسته یلک -

 رد.یو نامناسب قرار گ غیرمطمئنر مصالح یش و ساکآب، دود هایلولهلق،  یآجرها یبر رو یستیار نباکگاه یاز جا یچ بخشیه -

نصب شده  یمناسب طوربهالزم  یل حفاظتیده و وسایتمام رس ه ساخت آن باکاستفاده شود مگر آن یستیگاه داربست نبایاز جا -

 باشد.

تجاوز  گاهتکیه یا الوار از انتهایتخته  یلفتکبرابر  4ش از ید بید نبایایار به شمار مکگاه یاز جا یجزئه کهر تخته و هر الوار  -

 د.ینما

 باشند. متحدالشکل یلفتکاز نظر  یستیبا رودمیار کگاه بیجا یکه در ساختمان ک یر پائیز هایتخته -

ا جابج ی، هنگام استفاده معمولهاآن دهندهتشکیل یلوارهاا ایو  هاتختهه کساخته شوند  ایشیوهد به یار باک هایجایگاه -

 نشوند.

 ا چنان یباشد  به هم یکنزد بندیتخته ید دارایف قرار دارد باکا ین یزم یمتر باال 2ش از یب هکگاه یا جایو کهر س

 .دین سقوط ننمایبه پائ هاآن یار و مصالح از الکچ نوع ابزار و لوازم یه هکشده باشد  الوار کوبی یکدیگر یپهلو

 هاداربست -5-8-2

مسئول  و باکفایتشخص  یکت و نظارت یرید فقط تحت مدیبا هاداربستدر  یرات اساسییردن و دادن تغکاده یردن، پکبرپا  -

 .ردیدارند انجام گ یافکارها تجربه ک گونهاینه در ک افرادی وسیلهبه المقدورحتیو 

 شوند کاربردهبه یچدن هایمیخد یدر داربست نبا -
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 شوند. یطراح یریثر بارگکتا چهار برابر حدا ینانیب اطمیبا ضر یستیبا هاداربست -

 ار گرفته شود.که فراهم و ب یافک لید وسایردن داربست باکبر پا  یبرا -

 .مهار گردد یافکمناسب و  طوربهد یبا یهر داربست -

وارد  یانیام آن زکبه استح ه احتماالًکگر داشته باشند ید هایعیبا ی زدگیزنگ، خوردگیترکد یداربست نبا یفلز هایبخش -

 .سازد

 داربست برداشته شود. یه ابزار و مصالح از رویلکد یار روزانه باکبعد از اتمام  -

 داربست اجتناب شود. کتا از عدم تعادل خطرنا ع گرددینواخت توزیک طوربهد یداربست با یان دارد بار روکه امکتا آنجا  -

 نصب آن روی بر «است داربست ناقص» عنوان با تابلویی است الزم داربست روی بر تغییر یا اصالح هرگونه یا و نصب زمان در -

 .شود

 .باشد داشته را وارده بارها پذیرش توانائی و شود ساخته استاندارد از باید داربست اجزای -

 .گردند جدا نامناسب وسایل از و شوند نگهداری انبار در شرایط خوبی در بایستی داربست اجزای  -

 .باشند داشته دیگر هایعیب یا زدگیزنگ ،خوردگیترک نباید داربست فلزی هایبخش -

 عمله ب محافظت آن بالشتک از تعبیه با باید رودمی سائیدگی یا بریدگی احتمال که داربست طناب یا کابل از هاییقسمت در -

 .شود آورده

 .شوند گرفته کاره ب نباید اندمعیوب یا ،اندبوده تماس در خورنده مواد یا اسیدها با که ییهاطناب -

 .شود مهار ساختمان به محکم افقی و عمودی جهت دو در مناسب هایفاصله در باید داربستی هر -

 نامطمئن مصالح یا جعبه ،بشکه سفال، متصل غیر هایبلوک فاضالب، هایلوله لق، آجرهای از داربست گاهتکیه برای نباید هرگز -

 .شود استفاده دیگر

 .گردد لغزیدن داربست و جاییجابه و نوسان مانع تا باشد مهارشده محکمی و مطمئن طوربه باید داربست هایپایه -

 کرد، استفاده باقیمانده هایبخش از بتوان که گذاشت جابه حالتی در را داربست و کرد پیاده نباید را داربست از بخشی هیچ -

 .باشد مقررات این با منطبق مانده بجا بخش آنکه مگر

و  بماند باقی خود جای در باید داربست کامل شدن پیاده تا جایگاه حامل تیرهای سومیک کمدست مستقل یهاداربست در -

 .شود بسته محکمی طوربه عمودی تیرهای به یا افقی تیرهای به مورد برحسب

 .شود جلوگیری داربست تعادل زدن هم بر از تا گردد توزیع یکنواخت طوربه باید داربست روی بار دارد امکان که آنجا تا -

 (جایگاه تخته روی پریدن مانند) گردد اجتناب داربست به ناگهانی ضربه هر نمودن وارد از -

 .شود برداشته داربست روی از مصالح و ابزار کلیه باید روزانه کار اتمام از بعد -

 روی کار کردن اجازه کارکنان به نباید داربست تعمیر و نقص رفع زمان تا باشد داشته تعمیر به جاحتیا داربست از قسمتی اگر -

 .شود داده آن



 

 

 ایمنی کار در ارتفاعدستورالعمل 

IR.CO-SDM.WWW 

 تاریخ بازنگری:

 30 از 20 صفحه:

 

 با متناسب جایگاه پهنای و باشد کار جایگاه کافی تعداد دارای باید نمایندمی کار آن روی بر کارکنان که هاییداربست کلیه -

 .شود گرفته نظر در کار نوع

 .است استفاده قابل حفاظتی تجهیزات نصب و اتمام از پس صرفاً  داربست کار جایگاه -

 .باشند متحدالشکل ضخامت نظر از بایستی رودمی کاره ب جایگاه یک در که ییپا زیر هایتخته -

 پشت افقی تیرهای بین فاصله آنکه مگر شوند، دارینگاه گاهتکیه سه با حداقل باید یندامی شمار به کار سکوی جز که الوارهایی -

 .نباشد مطرح تخته دیگر سر شدن بلند و ازحدبیش دادن شکم خطر که باشد طوری هاتخته ضخامت و گاهتکیه هم سر

 .نشوند جابهجا استفاده هنگام ،هاآن دهندهتشکیل الوارهای یا و هاتخته که شوند ساخته شیوهای به باید کار هایجایگاه -

 .گردد انجام صالحیذ شخص یسرپرست و نظارت تحت دیبا داربست سازه در رییتغ هرگونه و ینگهدار و آوریجمع ،ییبرپا -

 آن از استفاده در یطوالن وقفه اجزاء، ضیتعو هنگام ار،ک به شروع از قبل داربست سازه یافک امکاستح از دیبا صالحیذ شخص -

 تکشر و ارگاهک در دیبا ورکمذ سازه امکاستح تأیید مستندات و نموده حاصل نانیاطم نامساعد یجو طیشرا در گرفتن قرار ای

 .شود ینگهدار یمجر

 نوسانات، از تا باشد( گاهتکیه) کفشک یدارا و دهیگرد برپا دارشیب ریغ و هموار صاف، مناسب، سطوح یرو بر دیبا داربست -

 مشابه موارد ریسا و روآدم هایدریچه جعبه، ه،کبش آجر، یرو بر هاپایه نصب و آورده به عمل یریجلوگ آن لغزش و ییجابجا

 است ممنوع داربست هیپا گاهتکیه عنوانبه

 و نترلک را آن اجزاء مهار و مقاومت ام،کاستح دیبا صالحیذ شخص داربست یرو زاتیتجه هرگونه نصب به ازین صورت در -

 .دینما صادر داربست یرو بر را نصب مجوز و نموده یبررس

 .متر باشد 4/2از  شیب دینبا داربست یعمود هیپا دو فاصله ای داربست دهانه  -

 .باشد افراد وزن و مصالح وارده بار برابر 4 حداقل تحمل به قادر دیبا داربست  -

 تکحر از یریجلوگ یبرا عرضی و یطول ،یافق ،یعمود مورب، مناسب بادبندهای و مهار لوله از دیبا ینردبان جزبه هاداربست -

 باشد برخوردار یجانب

 است یالزام داربست املک ثبات و یداریپا منظوربه سازه به اتصال یبرا هادستک و یمهار هایلوله از استفاده -

 سازه سطح تا داربست نیب فاصله پوشش ای مهار عنوانبه سازه با داربست اتصال یبرا وارید داخل در هک هاییدستک طول -

 .باشد شتریب متریسانت 150 از دینبا ،شودمی استفاده

 .ردیگ قرار یعمود هایپایه یانتها از ترپایین متر یک حداقل دیبا داربست در ارک گاهیجا -

 حداقل مساحت به لکش یمربع ای مترمربع یسانت 150 حداقل مساحت به لکش ایدایره کفشک یدارا دیبا داربست هیپا هر -

 .باشد مقاوم جنس از و بوده مترمیلی 5 حداقل ضخامت با مترسانتی 175

 مناسب هایاز حفاظ استفاده با دیبا را داربست یدسترس راه ای یعبور راه هستند ارکب مشغول داربست ریز افراد هک ینکاما در -

 .نمود منیا
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 .گردد استفاده منیا دارحفاظ پاگرد با ثابت نردبان از دیبا ینردبان جزبه هاداربست هیلک در باالتر تراز به یدسترس یبرا -

 :باشند لیذ طیشرا یدارا دیبا هاپلهراه نیا داربست در یدسترس راه عنوانبه پلهراه از استفاده صورت در -

 متریسانت 15 پله ارتفاع 

 متریسانت 30 ثرکحدا طول به پله فک 

 متریسانت 75 ارتفاع حداقل دارشیب سطوح در و متریسانت 110 ثرکحدا ارتفاع به پلهراه نرده 

 است ممنوع آن یرو مستقرشده نفر با دارچرخ کمتحر یهاداربست ییجابجا ای انتقال. 

 .شوند مهار مکمح سازه به یافق و یعمود جهت دو در دیبا کمتحر داربست جزبه هاداربست یتمام -

 .باشد 1 به 3 از شیب دینبا عرض به ارتفاع نسبت کمتحر یبرج داربست در -

 باشد کمتر 5 از دینبا هاچرخ یخارج قطر و بوده مناسب قفل به مجهز به دیبا کمتحر داربست هایچرخ هیلک -

 .باشد 1 به 4 از شیب دینبا عرض به ارتفاع نسبت ثابت یبرج داربست در -

 .باشد متر 12 از شیب دینبا آزاد حالت در ثابت یبرج داربست ارتفاع ثرکحدا -

 .است ممنوع ،قرار دارند آن یرو بر افراد کههنگامی ،کمتحر یهاداربست جابجایی -

 .کرد متصل به هم را هاآن نباید ،شوندمی گرفته کاره ب همزمان طوربه معلق داربست چند وقتی -

 .باشد داشته آسیب بدون را مجاز بار حداکثر برابر شش تحمل توانایی حداقل باید معلق یهاداربست طناب -

 .است ممنوع دست با بار حمل داربست، از رفتن باال هنگام در -

را  اماناستحکد که شو سایر نواقصی با خوردگیترکربست باید بدون پوسیدگی، اشده در د کاربردهبهقطعات و اجزاء چوبی  -

 شود. داری، خودگرددمیداربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نواقص آن  به خطر اندازد. باید از رنگ کردن اجزاء چوبی

قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن  تأییدبازدید، کنترل و  باید در موارد زیر توسط شخص ذیصالح مورد داربست -

 اطمینان حاصل شود:

 قبل از شروع به استفاده از آن 

  در حین استفاده باریک ایهفتهحداقل 

 .پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن 

 قرار گیرد. تأییدو پایداری داربست مورد  پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام 

ر دتا از لرزش و نوسان آن  محکم به ساختمان متصل و مهار گردد طوربهمناسب عمودی و افقی  هایفاصلهباید در داربست  -

 به عمل آید. کار جلوگیری حین

به  از برخورد آن با داربست جلوگیری ، باید به طریق مناسبیشودمیمصالح از روی جایگاه داربست به باال کشیده  کههنگامی -

 .عمل آید
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 هانردبان -5-1-2

 نگهداری نردبان -5-8-2-1

، قرارگیری در معرض حرارت و بسیاری از باراضافه در برابرباید تا حد قابل قبولی  نشانیآتشدر  مورداستفاده هاینردبان -

 دیگر مقاوم باشند. هایتنش

 مداوم مربوط به افت میزان قابلیت عملیاتی نردبان انجام شود. هایبررسی -

ه ک کندمی تأییدباید دارای یک برچسب نصب شده باشند، این برچسب  هانردبانتمامی  NFPA- 1931 استاندارد بر اساس -

 در ساخت نردبان تمامی استانداردها رعایت شده است.

 نگهداری نردبان در محیط غیر مرطوب -

 ر نردبان در حالتی که در معرض دود اگزوز و حرارت خودرو قرار داردعدم استقرا -

 پذیرواکنشمواد  نردبان در معرض قرار دادنعدم  -

جهت شناسایی و دیده شدن  از باال و پایین بدنه اصلی نردبان مترسانتی 45رنگ شود، تنها استثناء رنگ کردن نردبان نباید  -

 در شب است.

ی روغنی و چربی روی آن با استفاده از آب و صابون نرم یا هاآلودگیو انواع  هاناپاکی ابتدا باید هانردبانجهت تمیز کردن  -

محسوب  هانردبانوسایل جهت تمیز کردن  مؤثرترینمجاز دیگر برطرف شود البته همچنان برس نرم و آب  هایحالل

 .شوندمی

ا در معرض جریان هوا نباشند. در بعضی موارد حتی نباید در باید در قفسه یا داربست مخصوص، نگهداری شوند ت هانردبان -

 آفتاب باشند. معرض نور مستقیم

 هانردبانبررسی و آزمایش عملیاتی  -5-8-2-2

د بای هانردباناین استاندارد  بر اساسرا تعیین کرده است  هانردبانمی موارد مربوط به آزمایش تما NFPA- 1932استاندارد  -

 ماهیانه مورد آزمایش قرار گیرند. صورتبههر بار استفاده و  بعد از

ن صورت پایان تاریخ انقضا، برچسب آفلزی یا فایبرگالس باید بررسی شود. در  هاینردبان رویتغییر رنگ برچسب حرارتی  -

 باید تعویض شود.

 بررسی شود. هاپلهدر  دیدگیآسیب هر نوع -

نباید خیلی محکم باشند زیرا سبب له شدن و شکستن  هاپیچچوبی  هاینردبانبررسی شود. در  هاپرچو  هاپیچمحکم بودن  -

 .شوندمیچوب 

 ، بررسی شوند.اندشدهترک و عیب در اتصاالتی که به هم جوش داده  هرگونه -
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ل شدن و تغییر شک دارموجضرب خوردگی، متالشی شدن، شکسته بودن، شکاف دار شدن،  ازلحاظنردبان  هایپلهو  هاتیرک -

 شود. دادن بررسی

 عیوب ظاهری و کارکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد. ازلحاظتمامی اجزاء نردبان  -

 باید موارد زیر مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد: چوبی هاینردباندر  -

 وجود دارد. هاآن ترسریعکه در معرض سایش بوده و احتمال فرسودگی  هاییبخش 

  از نردبان براثر حرارت هاییقسمتسیاه شدن 

  معیوب شدن نردبان است. دهندهنشانسیاه در چوب که  هایرگهوجود 

  له و متالشی شده در نردبان هایقسمتوجود هرگونه ساییدگی، ترک و 

  آب براثرپوسیدگی 

 زیر مورد بررسی قرار گیرد: مواردباید  کشویی هاینردباندر  -

  باز و بسته شود. راحتیبهضامن نردبان با انگشت 

 طناب  یجابه از کابلپوسیده باشد باید تعویض شود. در صورت استفاده ناب پرچم معیوب یا ط کهدرصورتی

 حالتی کشیده و محکم داشته باشد. کامالًپرچم باید 

  بچرخد راحتیبهقرقره نردبان باید 

  متحرک نردبان اطمینان حاصل شود. هایقسمتاز حرکت روان و درست 

بی در شکل و هرگونه عی تغییرعدمقابل استفاده باشد و  درستیبهبام باید قسمت قالب مانند نردبان  هاینردبان بررسیدر  -

 آن مورد بررسی قرار گیرد.

 دبانایمنی کار با نر -5-8-2-3

 از: زمینی رعایت یک سری اصول و موارد ایمنی الزامی است. این اصول عبارتند هاینردبانبرای استفاده از 

 بدن حین کار با نردبان داشتننگهصاف  -

 کار با نردبان هایآموزشکامل در  پوشیدن یراق -

 عملیاتی استاندارد هایرویه بر اساسکردن و استفاده از نردبان باز  -

 تشآمکانیکی و همچنین از  هایآسیبمحافظ از  هایچکمه، لباس کار و دستکش، عملیاتی شامل کاله هایلباسپوشیدن  -

 .کنندمیو زخمی شدن انگشتان حفاظت و صدمات ناشی از حرارت 

 دستگاه تنفسی خودکار به سر دارند باید قادر به کار با نردبان باشند. کهدرحالی نشانانآتش -

 کاری از نردبان مناسب همان کار استفاده شود. هر نوعبرای انجام  -

 نشانانآتشانجام عملیات با تعداد کافی  -

 متر از تمامی تجهیزات برقی و خطوط انتقال برق فاصله داشته باشد. 3باید تا  هانردبان OSHAدستورالعمل  بر اساس -

 نردبان قرارگیریبررسی زاویه صحیح  -

 اطمینان حاصل شود هاپلهقسمت متحرک نردبان بر روی  هایگیرهاز محکم و بسته شدن  -
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 روی زمین باشند. کامالًنردبان  هایپایهار نردبان اطمینان حاصل شود. از محکم و ثابت بودن محل استقر -

متر از طول نردبان فقط یک  3در هر  .و نفرات اضافی روی نردبان قرار نگیرند باال برویدآرام و هماهنگ از نردبان  صورتبه -

 قرار گیرد. تواندمینفر 

اگر قرار است روی پله خاصی از نردبان ایستاده و عملیاتی انجام دهید از تکنیک قفل پا استفاده شود بدین شکل که پای  -

 ایجاد شود. گاهتکیهپله نردبان قفل کرده تا یک  دورخود را 

نه با ا عضالت پا و ممکن صاف باشد و نردبان ب تا حدکردن نردبان جهت استقرار آن از روی زمین باید کمر  جاجابهجهت  -

 عضالت دست و کمر بلند شود.

 هایهگیرکشویی باید طناب پرچم با گره شکاف دار به پله مورد نظر بسته شود و از قفل بودن  هاینردباندر استفاده از  -

 نردبان اطمینان حاصل شود.

کشویی روی هر قسمت  هاینردبانناشی از بار اضافه به نردبان اجتناب کنید بدین منظور در  ازحدبیشاز وارد آمدن فشار  -

 مجاز به ایستادن است. نشانآتشفقط یک 

، وزن کامل فردی را که بامپشتآن در  هایچنگکیا  هاگیرهاگر نردبان در حالت عمودی و به سینه دیوار چسبیده باشد،  -

 .روی آن است، تحمل نخواهد کرد

هنگام باز و بسته کردن نردبان تاشو، احتمال ماندن انگشتان بین نردبان وجود دارد، همیشه هنگام کار با نردبان تاشو،  -

 دستکش به دست داشته باشد

 خود هایمهارت کندمیرا ملزم  نشانانآتش، هانردبانکار با نردبان آشنا باشند. استفاده از  هایروش، باید با نشانانآتشتمام  -

 کنند. روزبهرا کامل و 

 .را درست بردارند و بگذارند هاآنبدانند تا بتوانند  هاقالبرا نسبت به  هانردبانباید طرز قرار گرفتن و مکان  هانشانآتش -

 قرار دهند. مورداستفادهبلند کردن مناسب را، در هنگام حمل نردبان،  هایروشباید  هانشانآتش -

 پیشگیری به عمل آید. هاآنتا از لغزش پا بر روی  ندنردبان فلزی باید آجدار باش هایپله -

، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله گیردمیقرار  مورداستفادهمتر از کفی که برای رسیدن به آن  طول نردبان باید یک -

 باشد.

بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد  نردبان کههر قطعه از ، یک پاگرد تعبیه شود و متر 9حداکثر در هر باید  هانردباندر  -

 قطعه قبلی باشد.

آن یا اتصال دو نردبان کوتاه به یکدیگر  هایپایهاجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر  قرار دادنافزودن ارتفاع نردبان با  -

 قرار گیرد. مورداستفادهمتر  10با طول بیش از  طرفهیکنباید نردبان  عالوهبهمجاز نیست. 

در حالت باز  ضمناً. باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید دوطرفهنردبان  -

 متر بیشتر باشد. 3نباید ارتفاع آن از 
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ه نردبان در محلی که احتمال ممنوع است. در صورت لزوم چنانچ هاپایهو احتمال لغزنده استفاده از نردبان در هنگام بارندگی  -

 هاایهپگوه یا کفشک الستیکی شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت  وسیلهبه باید شود، قرار دادهلغزش دارد، 

 باالی نردبان باید دارای استحکام کافی باشد. گاهتکیه چنینهمشود.  جلوگیری

 در محل استقرار نردبان مؤثرعوامل  -5-8-2-4

 استفاده از نردبان باید دو مورد ذیل تعیین شود:جهت 

 با توجه به نوع کاربری نمناسب نردبا محل .1

 مناسب از سازه ایفاصلهپایه نردبان در  دادن قرار .2

 موارد ذیل محل استقرار نردبان را تعیین کرد: توانمیاده از نردبان مذکور و هدف استف مواردبا توجه به 

شود  ادهدقرار  ایگونهبهو نردبان اگر از نردبان برای شکستن شیشه پنجره جهت تهویه استفاده شود باید در جهت باد باشد  -

نیاز به ورود و  نشانانآتشکه  درزمانی توانمیآن موازی لبه باالیی پنجره باشد. همچنین از این حالت نردبان  رأسکه 

 آب از طریق پنجره را دارند استفاده کرد. هایجریانیا وارد کردن مستقیم  عرضکمخروج از طریق یک پنجره 

 نردبان زیر لبه پایینی پنجره رأسباید  معموالًاگر از نردبان برای ورود یا انجام عملیات نجات از طریق پنجره استفاده شود  -

همچنان امکان ورود و نجات وجود داشته وارد آن شده و  راحتیبهنردبان  رأسپنجره به حدی عریض باشد که  اگر باشد.

 نردبان باید دو یا سه پله داخل وردی پنجره شود. رأسباشد 

 تشآحرارت یا شعله مستقیم  تأثیرتحت  آردکه احتمال  هاییدربو  هاپنجرهمانند  هاییورودیدر مقابل  هانردباناز استقرار  -

 قرار گیرند اجتناب کنید.

 شود استفاده هاگوشهساختمان مانند  ترایمنو  ترکممستحدر نقاط  هانردباناز  -

پس از اطفا حریق استفاده  ماندهباقیتجهیزات خاصی مانند مکنده دود جهت تخلیه دودهای  گاهتکیه عنوانبهاگر از نردبان  -

 آن روی دیوار باالیی پنجره قرار گیرد. رأسشود و  قرار داده هاپنجرهباید نردبان در مقابل  شودمی

 پله باالتر از لبه بام قرار گیرند 5 تا 3باید بین  شوندمی استقرار دادهکه برای دسترسی به بام ساختمان  هایینردبان -

 نردبان روی سطوح ناهموار و دیوارهای سست اجتناب شود قرار دادناز  -

 عبور و مرور خودداری شود هایراهو دیگر  هادربدر مقابل  هانردبان قرار دادناز  -

 برق و آب و غیره اجتناب کنید هایکانالفاضالب و  هایدریچهنردبان بروی  قرار دادن از -

 ؛بسازد درجه 75با زمین زاویه  نردباننردبان روی زمین غیر از شرایط خاص نجات باید طوری باشد که پایه  قرار دادنزاویه  -

 .یابدمیقابلیت تحمل بار نردبان کاهش  زیاد باشدزیرا اگر زاویه خیلی کم باشد پایداری و ثبات نردبان کم شده و اگر 

 باالبرهای سیار -5-8-2-5

سقوط و سامانه  کننده ممانعت سامانه از کارکنان است الزم ،باالبرنده سکوهای و ارتفاع در کار آالتماشین روی کاربر هنگام در -

 نمایند استفادهمتوقف کننده سقوط 
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 استانداردهای اساس بر ارتفاع در کار آالتماشین و کمتحر کاری سکوهای که نمایند حاصل اطمینان است الزم کارفرمایان -

 .شوندمی نگهداری و استفادهط مرتب هایدستورالعمل و اختصاصی

 جرثقیل قالب مانند کاری ارتفاع از باالتر ارتفاع با گاهیتکیه به را خود نیاردل است الزم کنندمی کار ارتفاع در سبد با که افرادی -

 کنندل متص

 و باز تکحر شعاع محدودکننده و شونده قفل زمیانکم به و بوده نندهک تراز اهرم و چهارچرخ حداقل یدارا دیبا اریس یباالبرها -

 .باشند مجهز

 از ارک یوکس نامتعادل شدن و وزن شیافزا در صورت تا بوده گشتاور و بار وزن فعال گرهایحس به مجهز دیبا اریس یباالبرها -

 .آورد به عمل یریجلوگ دستگاه یواژگون و ارک ادامه

 .باشد ارک به جایگاه فرد دنیرس یبرا منیا انکپل به مجهز دیبا اریس یباالبرها -

 ارک ادامه از ارک یوکارتفاع س غیرمجاز شیافزا در صورت تا بوده ارتفاع محدودکننده گرهایحس به مجهز دیبا اریس یباالبرها -

 .آورد به عمل یریجلوگ دستگاه

 ازحدبیش درشیبدستگاه  یریقرارگ صورت در تا بوده مجهز نیزم سطح یرو تکحر فعال گرهایحس به دیبا اریس یباالبرها -

 .آورد به عمل یریجلوگ آن ارک ادامه از و نموده عمل مجاز،

 .باشد مجهز گیردمی قرار هیتغذ منبع نارک و ارک یوکس محل دو در هک یاضطرار توقف هایدکمه به دیبا اریس یباالبرها -

 .تجهیز گردد یننده حفاظتک قفل یرهایش به دیبا یکدرولیه یلندرهایس هیلک ار،یس یباالبرها یواژگون از یریجلوگ منظوربه -

 دو هر ای و افتادن موتور ارک از ای دستگاه برق قطع مواقع در تا باشد یاضطرار نترلک ستمیس به مجهز دیبا اریس یباالبرها -

 .دینما اقدام منیا صورتبه دستگاه کردنجمع به نسبت

 شدن جمع انکام و،کس باال بودن حالت در تا بوده گر حس به مجهز دیبا اریس باالبرهای دستگاه هایجک فرمان ستمیس -

 .نگردد سریم هاجک

 عامل اریاختدر  را آن و اقدام ارک هنگام یمنیا اتکن یاجرا یبرا سازنده تکشر دستورالعمل هیته نسبت است لفکم ارفرماک -

 .دهد قرار ارتفاع در ارک

 .دینما یریجلوگ دستگاه میحر در متفرقه افراد تردد از دیبا اریس باالبر با ارک یمجر -

 ممنوع ارتفاع منظور افزایشبه مشابه موارد ریسا و ییپا ریز نردبان، هرگونه از استفاده اریس باالبر یوکس داخل در ارک هنگام -

 .باشدمی

 .باشد مستقرشده باالبر یوکس در فرد دینبا ار،یس یباالبرها ییجابجا هنگام -

 :دینما ر استفادهیز شرح به نفر سه از پرتردد هایمکان در ینیماش اریس یباالبرها از استفاده یبرا است لفکم ارفرماک -

o دستگاه اندازراه-الف 

o ارک گاهیجا در مستقر فرد-ب 
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o نیریسا مناسب، عالئم با و مستقرشده ورکمذ یخودرو از قبل یمتر 150 فاصله در دیبا هک یسک ای دار پرچم-ج 

 از را

 .دینما مطلع ورکمذ ارک گاهیجا ای خودرو توقف -

 هک ایگونه استاندارد بهبا  مطابق هشداردهنده عالئم و یمنیا هایدستورالعمل ،ییشناسا لوح دیبا اریس یباالبرها بدنه یرو بر -

 .گردد نصب باشد خوانا و واضح

 .دینما استفاده زیر چرخ گوه و ترمز ،یتعادل هایجک از دستگاه تعادل یبرا دیبا ارتفاع در ارک عامل ار،یس باالبر استقرار هنگام -

 .است ممنوع اریس باالبر ارک یوکس مفاصل و هابوم ،هاستون مهارها، از آمدن نیپائ و رفتن باال -

 شده تیرعا سطح مبنا مجاز بیش و بوده برخوردار یافک امکاستح از هاجک ریز هک است مجاز یصورت در ار،یس باالبر استقرار -

 .باشد

 است ممنوع لیجرثق عنوانبه اریس باالبر از استفاده -

 

 تجهیزات حفاظت در هنگام سقوط -5-9

 یچوب یپاخورها -5-9-1

زار زش ابیاز لغزش و ر یریار در ارتفاع جهت جلوگک یوهاکه سیلکه در طرف باز کز مانند یاست قرن یحفاظ یپاخور چوب

متر و به ارتفاع یسانت 5/2از چوب مناسب به ضخامت حداقل  یستینصب گردد. پاخورها با یستیبا یار و مصالح ساختمانک

 متر باشد.یسانت 15

 ده موقتیراهرو سرپوش -5-9-2

از  یریجلوگ یبرا یعمومر معابر یا سای روهاپیادهموقت در  صورتبهه ک یاست حفاظت یاسازهده موقت یراهرو سرپوش -

 .شودیم جادیا یزات ساختمانیل و تجهیاز پرتاب شدن مصالح، وسا یناش یخطرها

موجود  رویپیادهه عرض کمتر باشد مگر آن 5/1متر از کد یمتر و عرض آن نبا 5/2متر از کد یده نبایسرپوش یارتفاع راهرو -

 بود.خواهد  روپیاده عرضهم این صورته در کمتر از آن باشد ک

 .دائمی باشد یا مصنوعی یعیالزم طب ییروشنا یمانع بوده و دارا هرگونهد فاقد یراهرو با -

 مترمربعلوگرم بر کی 500را تا حداقل فشار  یمصالح ساختمان یزش و سقوط احتمالیر هرگونهتحمل  یید توانایسقف راهرو با -

 داشته باشد.

اخل به د یزش مصالح ساختمانیه از رکباشد  یبیو به ترت شدهساختهمتر یسانت 5د از الوار به ضخامت حداقل یسقف راهرو با -

مقاوم به ارتفاع حداقل  یا فلزیاز چوب  دارییبشواره ید ید دارایسقف راهرو با یرونید. لبه بیبه عمل آ یریراهرو جلوگ

 رد.کار یخارج اخت طرفبهدرجه  45ثر کحدا توانمین حفاظت را نسبت به سقف یه ایمتر باشد. زاو کی
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 یهانردهبا مشخصات  یانردها یحفاظ  ید دارایقرار دارد، با یارگاه ساختمانکه در مجاورت کده موقت یسرپوش یاطراف راهرو -

 باشد. یحفاظت

 یسرپوش حفاظت -5-9-3

ثر سقوط از ا یب ناشیاز آس یریجلوگ یه براک)الوار(  بندیتختها ی یل توریاز قب یاست حفاظت ی، پوششیسرپوش حفاظت -

زش یه در اثر رکو ساخته شود  یچنان طراح یستیبا ی. سرپوش حفاظتشودیمواره اطراف ساختمان نصب یاء در دیاش

 ر آن قرار دارند، نگردد.یه در زک یمتوجه افراد یخطر گونههیچآن،  یا ابزار بر رویمصالح 

 باز یپوشش موقت فضاها -5-9-4

تا  یهاسوراخ یا معادل آن برایمتر یسانت 5/2د با استفاده از تخته با ضخامت یبا وارهایو د هاسقفباز  یپوشش موقت فضاها -

متر صورت یسانت 45ش از یبا دهانه ب یهاسوراخ یا معادل آن برایمتر یسانت 5متر و تخته با ضخامت یسانت 45دهانه 

 رد.یگ

 موقتسقف  -5-9-5

 25و عرض  5با ضخامت  ییهاتختهد از یبا گیرندیمقرار  مورداستفادهار ک یوهاکس صورتبهه کموقت  یهاسقف یبرا -

 باشند، استفاده شود. شدهبستهگر یدیکم به که محکمتر یسانت

 تورهای ایمنی-5-9-6

نباشد، باید برای جلوگیری از  پذیرامکانمتر  5/3ی حفاظتی در ارتفاع بیش از هانردهدر مواردی که نصب سکوهای کار و  -

 منی استفاده کرد.سقوط افراد، از تورهای ای

تور ایمنی در فاصله  کهنحویبه نصب شود، اندنمودهمشخص  هاآن سازندگانتورهای ایمنی باید در فاصله و شرایطی که  -

به  هاآنصورت سقوط، امکان اصابت  تا دراز ناحیه یا تراز کاری نصب گردد  ترپایینمتر  6/4حداکثر متر و  4/2حداقل 

 اجسام سخت وجود نداشته باشد.

باید توسط شخص ذیصالح و با استفاده از حمایل بند  هاآنو برچیدن  آوریجمع، همچنین برپایی و نصب تورهای ایمنی -

 کامل بدن و طناب مهار صورت گیرد

از  و کنترل شود. استفادهبازرسی  صالحذیمستمر توسط شخص  طوربهباید  برداریبهرهاین تورها قبل از استفاده و در مدت  -

 .باشدمیمجاز ن وجههیچبه دیدهآسیبتورهای فرسوده و 

 از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد. ترپایینمتر  6/4متر و حداکثر  4/2 حداقل تور ایمنی 



 

 

 ایمنی کار در ارتفاعدستورالعمل 

IR.CO-SDM.WWW 

 تاریخ بازنگری:

 30 از 29 صفحه:

 

 ی که توانایی جذب نیرویطوربهایمن به هم متصل شده  صورتبهباید  شودمیکه از چندین تور تشکیل  تور ایمنی 

 را داشته باشند. تربزرگبرابر یا 

 باشد نداشته وجود یمانع چیه تور و فرد نیب هک شود نصب ایگونهبه دیبا یمنیا تور 

 :یط اضطرارینش در شراکجهت وا یآمادگ -5-10

ر جهت یاقدامات ز ،گرددیم یابیارز یمنیه توسط اداره اکار در ارتفاع کات یشده عمل بینیپیش هاییسکربا توجه به 

 :گیردمیر صورت یط زینش در شراکوا

 اتیعمل یدر محل اجرا یامداد یخودروها ازجملهزات الزم یانات و تجهکبه همراه ام کیم پزشیحضور مستمر ت .1

 اتیعمل ین در محل اجرایجهت انتقال مصدوم دیدهآموزشار یبه یکبه همراه  یامداد یحضور خودروها .2

 ار در ارتفاعکات یان عملین مجریه در بیاول یهاکمک ارائهجهت  دیدهآموزشوجود نفرات  .3

 تجهیزات حفاظت فردی -5-11

اشیای  شدن با درگیرالزم است فاقد هرگونه لبه یا برجستگی باشد تا احتمال  کنندمیلباس کار افرادی که در ارتفاع کار  -

ت مچ قسم یحاًترجموارد مشابه باشد.  و یا برگردانلبه، پلیسه، خوردگیچینبسته، فاقد شکاف،  کامالً  مجاور را کاهش دهد.

 دست و مچ پای لباس کار از نوع کشباف باشد.

حین  ندبچانهبایستی از نوع مخصوص کار در ارتفاع باشد. همچنین استفاده از  کنندمیکاله ایمنی افرادی که در ارتفاع کار  -

 کار الزامی است.

، تأسیساتول مسئتوسط ری از سقوط و تجهیزات کاهش ارتفاع بایستی همواره پیش از استفاده کلیه تجهیزات حفاظتی پیشگی -

 و در صورت نقص تعویض گردند. قرارگرفتهیا محوطه مورد بازرسی  کارینوبت

جایگاه کار ایمن، استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در  نیبرای انجام هرگونه عملیات در ارتفاع، عالوه بر تأم -

 ارتفاع الزامی است.

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع باید با در نظر گرفتن نوع کار، شرایط محیطی، وزن شخص، ارتفاع و دیگر  -

 عوامل انتخاب شود.

کار در ارتفاع که در اثر سقوط آزاد شخص، امکان وارد آمدن فشار استفاده از شوک گیر در وسایل و تجهیزات حفاظت فردی  -

 زیادی به بدن وی وجود دارد، الزامی است.

ماه توسط اداره بازرسی  6بندی اعالم شده توسط سازنده و در غیر این صورت، هر کار در ارتفاع باید مطابق زمان تجهیزات حفاظتی -

 ی آن گواهینامه مربوطه صادر گردد.فنی مورد بازرسی و آزمون قرار گیرد و برا

برای رسیدن اکسیژن  ییهاسوراخمستحکم باشد. باید درروی آن  حالدرعینسبک و نرم و  از مشخصات یک کاله ایمنی مناسب -

 در جلوی کار در نظر گرفته باشدباشد. محلی برای نسب چراغ پیشانی  شدهتعبیهبه پوست و سر 
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 هادستاز  حفاظت هادستکشاستفاده از  تیمز باشد. پذیرانعطافاز دستکش برای صعود و فرود باید استفاده کرد که باید محکم و  -

 .کندمیمحافظت  هادستو خراشیدگی احتمالی است و از آلوده شدن  برابر رطوبتدر 

 منییاعالئم  -5-12

 :شودمیعملیات کار در ارتفاع به دو صورت استفاده  سازیایمنبخشی از تجهیزات  عنوانبهایمنی  یتابلوها 

 اتیعمل یمنی جداسازیاعالئم تابلوها و  -5-12-1

هشدار در خصوص محدوده عملیات کار در ارتفاع و خطرات ناشی از این عملیات  المو اع رسانیمنظور اطالعبهبایستی عالئم این 

از:  اندعبارت الئماین ع ینترمهمباشند.  رؤیتقابل یمتر 15حداقل از فاصله  کهنحویبهگردند  بو در پیرامون این محدوده نص

 ورود افراد متفرقه ممنوع، خطر ریزش بار، خطر ریزش مصالح، پارم خودرو ممنوع

 ارتفاع در کار اتیعمل یاجرا هشداردهنده عالئم و تابلوها -5-12-2

 این از ناشی خطرات و ارتفاع در کار عملیات به مربوط ایمنی تمهیدات خصوص در هشدار اعالم منظوربه بایستی عالئم این

 ایمنی کمربند از فشارقوی، برق خطر سقوط، خطر :از اندعبارت عالئم این ترینمهم .گردند نصب آن اجرای محل در و عملیات

 .کنید استفاده ایمنی کاله از کنید، استفاده

 منابع -6

 کار، روابط معاون اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت ارتفاع، در کار ایمنی نامهآئین -6-1

 نفت وزارت کل HSE ارتفاع، در کار دستورالعمل -6-2

 ایران نفت ملی شرکت ارتفاع، در کار ایمنی دستورالعمل -6-3

 ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش شرکت ایمن، طشرای در ارتفاع در بازرسی دستورالعمل -6-4

 ایران گاز ملی شرکت ارتفاع، در کار دستورالعمل -6-5

 ایران پتروشیمی صنایع ملی شرکت ارتفاع، در کار راهنمای -6-7
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