
       
       

 

  

  مقررات ملی ساختماندوازدهممبحث 
  ایمنی وحفاظت کاردرحين اجرا

  
 دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان: تهيه کننده

  ١٣٨٥تاریخ انتشار 

  

  

       

  
شـامل حـداقل ضــوابط و مقــررات بــه منظــور تـأمين ایمـنی، بهداشــت و حفــظ محيــط زيســت                     این کتاب   

 :باشد به شرح زير مي فصلیازده  دردرهنگام اجرای عمليات ساختمانی است و
   

       
    کليات -١-١٢  
    هدف -١-١-١٢  
    دامنه کاربرد -٢-١-١٢  
    ها تعاریف کلی و واژه -٣-١-١٢  

  
و اقـدامات) مجوزهای خاص ( های مخصوص  اجازه -۴-١-١٢

 قبل از اجرا
   

    مسئوليت ایمنی -۵-١-١٢  
       
    ایمنی عمومی -٢-١٢  
   کليات -١-٢-١٢ 
    ايمني عابرين و مجاورين آارگاه ساختماني -٢-٢-١٢  
   جلوگيري از سقوط افراد -٣-٢-١٢ 
    گرفتگی جلوگيری از حریق، سوختگی و برق -۴-٢-١٢  
     کمکهای اوليه -۵-٢-١٢  
       
    تسهيالت بهداشتی و رفاهی -٣-١٢  
    کليات -١-٣-١٢  
    آب آشاميدنی -٢-٣-١٢  
    سرویسهای بهداشتی -٣-٣-١٢  
    )رختکن(محلهای تعویض لباس -۴-٣-١٢  
    غذاخوری، محل اقامت و استراحت کارگران -۵-٣-١٢  
    نور و روشنایی -۶-٣-١٢  
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     تهویه -٧-٣-١٢  
       
    وسایل حفاظت فردی -۴-١٢  
    کليات-١-۴-١٢  
    کاله ایمنی -٢-۴-١٢  
    کمربند ایمنی و طناب مهار -٣-۴-١٢  
    عينک و نقاب حفاظتی -۴-۴-١٢  
    ماسک تنفسی حفاظتی -۴-۵-١٢  
    کفش و پوتين ایمنی -۴-۶-١٢  
    چکمه الستيکی چکمه و نيم -٧-۴-١٢  
    دستکش حفاظتی -٨-۴-١٢  
    لباس کار -٩-٨-١٢  
       
    های حفاظتی وسايل و سازه -۵-١٢  
    نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی -١-۵-١٢  
    پاخورهای چوبی -٢-۵-١٢  
    راهرو سرپوشيده موقت -٣-۵-١٢  
    حفاظتی سرپوش -۵-۴-١٢  
    باز موقت فضاهای پوشش -۵-۵-١٢  
    موقت سقف -۵-۶-١٢  
     ایمنی تورهای -٧-۵-١٢  
   حصار حفاظتي موقت -٨-۵-١٢ 

       
    آالت ساختمانی وسايل، تجهيزات و ماشين -۶-١٢  
    کليات -١-۶-١٢  
    دستگاهها و وسايل موتوری باالبر -٢-۶-١٢  

  
وســـائل موتـــوری نقـــل و انتقـــال، خـــاکبرداری و -٣-۶-١٢

 جابجایی مصالح ساختمانی
   

       
    وسایل دسترسی -٧-١٢  
   کليات -١-٧-١٢ 
    داربست -٢-٧-١٢  
    نردبان -٣-٧-١٢  
    های موقت پله راه -۴-٧-١٢  
    دار و معابر راههای شيب -۵-٧-١٢  
       
    تخریب -٨-١٢   
    کليات -١-٨-١٢  
    کف وسقف تخریب -٢-٨-١٢  
    دیوارها تخریب -٣-٨-١٢  
    تخریب اسکلت ساختمان -۴-٨-١٢  

  
های های بلنـد صـنعتی و سـازه  تخریب دودکـش  -۵-٨-١٢

 مشابه
   

    مصالح و ضایعات -۶-٨-١٢  
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    عمليات خاکی -٩-١٢  
    کليات-١-٩-١٢  

  
حفرطبقــات زیرزميـنی و(گودبــرداری و خــاکبرداری  -٢-٩-١٢

 )پی کنی ساختمانها
   

    ها و مجاری آب و فاضالب حفاری چاه -٣-٩-١٢  
       
    عمليات برپایی و نصب اسکلت ساختمان -١٠-١٢  
    آليات -١-١٠-١٢  
    های بتنی اجرای سازه -٢-١٠-١٢  
       
    سایر مقررات مربوط -١١-١٢  
   کليات -١-١١-١٢ 

    تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع -٢-١١-١٢  
   کشی و نصب تأسيسات و تجهيزات برقی سيم -٣-١١-١٢  
    های موقت کشی برای استفاده سيم -۴-١١-١٢  
    ساخته بتني نصب قطعات پيش -۵-١١-١٢  

  
دار  های شيب کاربر روی بام ساختمانها، سقف -۶-١١-١٢

 و شکننده
   

  
نقاشي و پوشش سطوح با مواد شيميايي و يا -٧-١١-١٢

 ديگر مواد قابل اشتعال
   

    انبارکردن مصالح -٨-١١-١٢  
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 کليات ١-١٢

  

 هدف ١-١-١٢

هدف این مبحث تعيين حداقل ضوابط و مقـررات بـه منظــور تــأمين ایمـنی، بهداشــت و حفـظ محيــط زیســت

 .هنگام اجرای عمليات ساختمانی است

  

 دامنه کاربرد  ٢-١-١٢

رعایت مفاد این مبحث به همراه آیين نامه حفاظتی کارگاه های ســاختمانی در انجـام عمليـات ســاختمانی

 .الزم االجرا است

  

 تعاریف کلی و واژه ها ٣-١-١٢

سـایر اصــطالحاتی کــه جنبــه عمومـی نــدارد، در جــای خــود تعریـف. در این بخش تعاریف زیر ارائه می شود          

 .برای اصطالحاتی که در این مبحث تعریف نشده اند، معنای متداول آنها مورد نظر است. خواهند شد

 ایمنی ١-٣-١-١٢

 :ایمنی عبارت است از

مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت کليـه کــارگران و افـرادي کـه بــه نحــوی در محيـط کارگــاه بــا: الف

 .عمليات ساختمانی ارتباط دارند

کارگــاه) تا شعاع مؤثر    (مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت کليه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی                         : ب

 .ساختمانی، عبور و مرور، فعاليت یا زندگی می کنند

ــاه: ج ــا مجــاورت آارگ ــيزات و نظــایر آن در داخــل ي ــه، خودروهــا، تأســيسات، تجه حفاظــت و مراقبــت از ابني

 . ساختماني

 . حفاظت از محيط زیست در داخل و مجاور کارگاه ساختمانی: د

  

 عمليات ساختمانی ٢-٣-١-١٢

 : عمليات ساختمانی عبارت است از

تخریــب، گودبــرداری، حفاظــت گودبــرداری و پــی ســازی، احــداث ، توســعه ، تعمــير اساســی و تقویــت بنــا،

خــاکبرداری، خاکریزی، تسطيح زمين و ساخت قطعات پيش ساخته در محل کارگاه ساختمــانی، حفر چـاه

 .ها و مجاری آب و فاضالب و سایر تأسيسات زیربنایی

   

 کارگاه ساختمانی ٣-٣-١-١٢
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در آن ٢-٣-١-١٢کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعــدادی از عمليـــات ساختـــمانی منـدرج در بنــد                       

در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح؛ یا استقرار تجهـيزات و ماشــين. انجام شود 

 .آالت ، این محل ها نيز جزء کارگاه ساختمانی محسوب می شود

  

 وسایل و تجهيزات ۴-٣-١-١٢

وسایل و تجهيزات عبارت است از ابزار، ماشين آالت، داربست ها، نردبان ها، جان پناه ها، سکوها، راهروها

 .و تسهيالت مشابه و به طور کلی وسایل حفاظتی و حمایتی که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته شوند

  

 محل کار ۵-٣-١-١٢

محل آار محلي است در محدوده آارگاه ساختماني آه در اختيار آارفرما باشد و آارگران به درخواست و به

 .حساب آارفرماي خود در آنجا مشغول آار باشند و براي انجام آار به آنجا وارد شوند

  

 مرجع رسمی ساختمان۶-٣-١-١٢

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

 .امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد

  

 مرجع ذیصالح ٧-٣-١-١٢

مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحيت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقـررات مشخصــی را

 .داشته باشد

  

 شخص ذیصالح ٨-٣-١-١٢

شخص ذیصالح شخصی است که دارای پروانه اشتغال بــه کـار مهندســی یـا کـاردانی در رشــته مربوطـه از

وزارت مسکن و شهرسازی، يا پروانه مهــارت فـنی از ســازمان آمـــوزش فــنی و حرفــه ای وزارت کـار و امــور

اجتماعی در رشته مربوطه و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشــين آالت ســاختمانی از راهنمـایی و رانندگــی

 .باشد

  

 مهندس ناظر ٩-٣-١-١٢

مهندس ناظر شخصی حقيقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشـته هــای موضــوع قــانون

نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحيح عمليات ساختمانی در حيطه صـالحيت منــدرج

  .در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید

  

 مجری ١٠-٣-١-١٢

مجری شخصی است حقيقی یا حقوقی که در زمينه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کــار از وزارت

مسکن و شهرسازی است و به عنوان پيمانکـار کــل و مطــابق بـا قراردادهــای همسـان کــه بـا صـــاحب کـار

منعقـد می نماید، اجرای عمليات سـاختمانی را بـر اســاس نقشــه هـای مصــوب و کليــه مـدارک منضـم بــه

مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ســاختمان بــوده و پاسـخگوی کليــه. قرارداد برعهده دارد   

 .مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد
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 صاحب کار  ١١-٣-١-١٢

صاحب کار شخصی است حقيقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ســاختمانی بـوده و

در. انجام عمليـات ساختمانی و مسئوليت ایمنی آن را بر طبـق قرارداد کتبی بـه مجــری واگــذار مــی نمایـد                                

صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمينه اجرا باشد و خود رأسًا عمليات اجرایــی را عهـده

 .دار شود، مجری نيز محسوب می شود

  

 پيمانکار  ١٢-٣-١-١٢

پيمانکار شخصی است حقيقی یا حقوقی که اجــرای تمــام یــا قسمــتی از عمليـات سـاختمانی را بـر طبــق

در صــورتيكه پيمانكـار اجـراي تمــام.قرارداد کتبی که مابين وی و مجــری منعقـد شـده، عهـده دار مـی شــود                 

 .مجري مي باشد ١٠-٣-١-١٢عمليات ساختماني را عهده دار شود طبق بند 

  

 خویش فرما  ١٣-٣-١-١٢

خویش فرما شخصی است ذیصالح که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگيری کارگران دیگر و بر طبـق قــرارداد

پيمانکاری، مسئوليت انجام تمام یا قسمتی از عمليات ساختــــمانی را با وسایل و ابــزار کـار متعلـقکتبی  

 .خویش فرما در کارگاه ساختمانی پيمانکار جزء محسوب می شود. به خود بر عهده می گيرد

  

 کارفرما  ١۴-٣-١-١٢

کارفرما شخصی است حقيقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خــود و

 .با پرداخت مزد به کار می گمارد، اعم از اینکه پيمانکار، مجری یا صاحب کار باشد

  

 کارگر  ١۵-٣-١-١٢

کارگر شخصی است که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و به حسـاب کارفرمــا کــار

 .کند

   

 حادثه  ١۶-٣-١-١٢

حادثه رخدادي غيرعمد است که به طور غير منتظره ای اتفاق افتد و باعث خسارت مالی و یا صدمه جانــی

 .شود

  

 کار در ساعت غير عادی  ١٧-٣-١-١٢

انجـام) و یـا از پيـش تعييـن شــده           (کار در ساعت غير عادی عبارت از کاری است که در خارج از وقت عــادی                       

 .کار نگهبانان و کارگران حفاظت و ایمنی، کار در ساعت غير عادی تلقی نمی شود. شود

  

 حادثه ناشی از کار  ١٨-٣-١-١٢

حادثه ناشی از کار رخدادي است که در حيـن انجـام وظيفـه و به سبب آن برای شاغلين در کارگــاه اتفــاق

مک رسـانی بـه افــراد حادثــه دیـده نــيز رخ دهــد، حادثـه ناشــی از کــار. افتد همچنين حوادثی کــه هنگـام ک

 .محســوب می گردد

  

 کار در شب  ١٩-٣-١-١٢
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 .بامداد روز بعد انجام می گيرد ٦لغایت  ٢٢کار در شب عبارت از کاری است که بين ساعت 

  

 سازه موقت  ٢٠-٣-١-١٢

سازه موقت سازه ای است که برای تجهيز کارگاه و در جهت اجــرای عمليــات اصــلی و حفــاظتی بــه صــورت

 .موقت اجرا می شود

  

 اقدامات قبل از اجراو ) مجوزهای خاص(اجازه های مخصوص  ۴-١-١٢

 :قبل از شروع عمليات ساختمانی اقدامات زیر بایستی توسط مجری انجام شود ١-۴-١-١٢

کليه پروانه ها و مجوزهای الزم به منظور اجرای عمليات ساختمانی، انبارکردن مصـالح در پيـاده روهـا،: الف

شب از مراجـع خيابان ها و سایر فضاهای عمومی، استفاده از تسهيالت عمومی، تخليــه مصـالح و کــار در 

مجـاز ١-٢-٢-١٢مسدود و یا محـدود نمــودن پيـاده روهــا و معـابر عمومــی بــا رعایــت بنــد                 . ذی ربط اخذ شود    

 .خواهد بود

طرح تجهيز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگــاه و همچنيــن پــالن و عمــق گودبــرداری و: ب

نحوه حفاظت و پایداری دیواره های گود به تأیيد مرجع رسمی ساختمان رسـيده و یـک نسخــه از آن جهــت

 .نظارت در اختيار ناظر قرار گيرد

نقشه های اجرایی بررسی و در صورت مشاهده اشکال نظرات پيشنهادی برای اصالح به طور کتبی بــه: ج

 .طراح اعالم شود

 .برنامه زمان بندی کارهای اجرایی کتبًا به اطالع مهندس ناظر برسد: د

 .بيمه مسئوليت مدنی و شخص ثالث کارگاه برقرار گردد: هـ

  

راهروهای سرپوشـيده،) از نظر ایستایی     (مجری موظف است کليه نقشه ها و مشخصات فنی                ٢-۴-١-١٢

گذرگاه ماشين آالت، جرثقيل ها، باالبرها، شمع ها و سپرها، پایه های پل ها، حصارها، حفاظ هــا و دسـت

اندازها و وسایل و تجهيزاتی از این قبيل را قبل از ساخت، نصب و بکارگيری به تأیيـد شــخص ذیصــالح دارای

برســاند و یــک نسخـه از آن را جهـت نظــارت در) در حدود صالحيت مربوطه     (پروانه اشتغال به کار مهندسی       

 .اختيار مهندس ناظر قرار دهد

  

 مسئوليت ایمنی ۵-١-١٢

در هر کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تــأمين ایمــنی را بــه ١-۵-١-١٢

 .عمل آورد

  

هرگاه یک یا چند کارفرما یا افراد خویش فرما به طور همزمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول ٢-۵-١-١٢

.به کار باشند، هر کارفرما در محدوده پيمان خود مسئول اجــرای مقـررات ایمـنی و حفاظـت کـار مــی باشــد                               

کارفرمایانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعاليــت هستنـد، بایــد در اجـرای مقـررات

.مذکور با یکدیگر همکاری نموده و مجری یا پيمانکار اصلی نيز مسئول ایجاد هماهنگی بين آنها مــی باشـد                               

برقراری بيمه مسئوليت مدنی و شخص ثالث از مسئوليت های مجری، کارفرمـا و مسئــولين مربوطـه نمــی

 .کاهد

  

کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظفند از شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی ٣-۵-١-١٢
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 .در عمليات ساختمانی استفاده نمایند) در حدود صالحيت مربوطه(و یا گواهی ویژه

  

مجري و کارفرمایان کارگاه های ساختمانی موظفند برای تأمين سالمت و بهداشــت کــارگران در ۵-۴-١-١٢

کارگاه ساختمانی، وسایل و تجهيزات الزم را بر اساس مقررات این مبحـث تهيــه و در اختيـار آنهـا قــرار داده،

چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و در مورد کاربرد وسایل و تجهيزات و رعایت مقررات مــذکور

کارگران نيز ملزم به اسـتفاده و نگهـداری از وسـایل مـذکور و اجــرای دسـتور العمـل هــای. نيز نظارت نمایند      

 .مربوطه خواهند بود

  

مــتر از ١٨مترمربع و یـا بـا ارتفــاع بيـش از            ٣٠٠٠در کارگاه ساختمانی بناهای با زیربنای بيش از             ۵-۵-١-١٢

متر از کف گــذر، مجــری موظــف ٣نفر آارگر و همچنين در گودبرداری بيش از       ٢٥روي پي و يا داشتن حداقل  

تعيين و حضــور مسئول ایمنــی. به تعيين مسئول ایمنی و معرفی وی به کارکنان و مهندس ناظر می باشد                  

 .در کارگاه رافع مسئوليتـهای قانونی مجری و مسئولين مربوطه نمی باشد

  

در صــورت احتمــال وقــوع حادثــه، مجــری موظــف اســت تــا تــأمين ایمــنی الزم از ادامــه عمليــات ۵-۶-١-١٢

در صورت وقوع حادثـه منجـر بـه خســارت، جــرح یـا فــوت، مجــری. ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید       

. موظف است پس از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذیربط اعالم نماید

کارفرما نباید به هيچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار، به تنهایی مشغول بـه کـار ٧-۵-١-١٢

مام. باشد در صورت انجام کار در ساعت غير عــادی، بایــد روشــنایی کـافی و امکــان برقـراری ارتبـاط و نــيز ت

 .خدمات مورد نيازکارگران فراهم شود

  

.مــی باشــد  ٢-٣-١-١٢مهندس ناظر نيز موظف بـه نظــارت بـر عمليــات سـاختمانی موضــوع بنــد                     ٨-۵-١-١٢

هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با عمليات ساختمانی، مواردی را خالف این مبحث مشاهده نماید، باید ضـمن

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

  

شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنين سازمان نظــام مهندسـی ســاختمان ٩-۵-١-١٢

شورای. موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر می باشند                   در صورت بروز تخلف بایــد مراتـب بـه 

 .انتظامی نظام مهندسي ساختمان گزارش گردد

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 یمنیا ٢-١٢

  

 کليات ١-٢-١٢

کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمــن محصــور و از ورود افـراد متفرقـه و غــير مسئــول بـه ١-١-٢-١٢

همچنيــن در اطـراف کارگـاه ســاختمانی نصـب تابلوهـا و عالیــم هشـدار. داخل آن جلوگيری به عمل آید      

 .دهنده، که در شب و روز قابل رویت باشد، ضروری است

  

 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ٢-٢-١٢

مسدود یا محدود نمودن پياده روها و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبار کـردن مصــالح یـا ١-٢-٢-١٢

و مــوارد زیـر امکـان پــذیر مـی ٢-٤-١-١٢و  ١-٤-١-١٢انجام عمليات ساختمانی با رعایت مفاد بنـد هــای      

 :باشد

وسایل، تجهيزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها،: الف

مصالح و وسایل فوق شب هــا. تأسيسات عمومی، ساختمان ها، ابنيه و درختان مجاور به وجود نياورند          

 .نيز باید به وسيله عالئم درخشان و چراغ های قرمز احتياط مشخص شوند

در مواردی که نياز به تخليه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی بــه: ب

 .منظور جلوگيری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید

در معــابر عمومـی قــرار گـيرد، بایــد بـا اسـتفاده از) ٧-١٢موضوع فصــل   (در مواردی که پایه های داربست          : ج

 .وسایل مؤثر از جا به جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگيری شود

هنگامی که بر اثر انجــام عمليـات ســاختمانی خطــری متوجـه رفــت و آمـد عــابران و يــا خودروهـا ٢-٢-٢-١٢

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

 :کار گرفته شود

 گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر در فاصله مناسب: الف

قرار دادن نرده های حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغ های چشمک زن یا: ب

 سایر عالئم هشدار دهنده

 نصب عالئم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسير در فاصله مناسب: ج

 روشنایی محوطه خطر در تمام طول شب: د

در موارد زیــر در تمـام طــول و عـرض مجــاور بنــا، احـداث راهـروی سرپوشــيده موقـت در راه عبـور ٣-٢-٢-١٢

 :الزامی است ٣-٥-١٢عمومی با رعایت مفاد بخش 

 .درصد ارتفاع آن باشد ٤٠در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از : الف

درصــد ارتفــاع ٢٥در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمير و بازسازی از معابر عمومی کمتر از                             : ب
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 .آن باشد

در صورتی که راه عبور عمومــی محــدود یـا مســدود شـده باشـد، بایــد راه عبـور موقــت در محــل ۴-٢-٢-١٢

 .مناسبی که به تأیيد مراجع ذیربط برسد، ایجاد گردد

بــر روی محلهــای حفــاری آــه در معــابر عمومــی بــرای اســتفاده از تسهيــالت عمومــی یــا نصــب ۵-٢-٢-١٢

انشعابات مربوط صورت مي گيرد، باید یک پل موقت عبور عابر پياده با مقاومت و ایستایی الزم با عــرض

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

صورت گرفته باشد، باید موقتًا پلی بــا مقاومـت کـافی و بـا عـرض مناســب کـه بـه تأیيـد مرجـع رسـمی

 .ساختمان می رسد، براي عبور خودروها ایجاد شود

بيرون زدگی هریک از اجزاء سازه های موقـت از قبيــل حصــار حفــاظتی موقـت کارگـاه، ســرپوش ۶-٢-٢-١٢

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

 :و شرایط زیر ٣-٢-٢-١٢و  ٢-٢-٢-١٢و  ١-٢-٢

سـانتی مـتر و از روی ســطح ٢٥٠ فاصله عمودی بيرون زدگی از روی سطح پياده رو نباید کمتر از                   -الف        

 .سانتی متر باشد ٤٥٠سواره رو کمتر از 

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

  

 جلوگيری از سقوط افراد ٣-٢-١٢

ــراف آن از قبيــل پلکــــان هــا، ســطوح ١-٣-٢-١٢ قسمــت هــای مختلــف کارگــاه ســاختمانی و محوطــه اطـ

شيبـدار، دهانه های باز در کف طبقات، چاه های آســانسور، اطــراف سـقف هــا و دیوارهــای بـاز و نيمــه

تمام طبقــات، محل های عبور لوله های عمودی تأسيسات، چاه های در دست حفـاری آب و فاضـالب،

کانال ها، اطراف گودبرداری ها، گودال ها، حوض ها، استخرهـا و غيره، که احتمـال خطر سقـوط افراد را

در بر دارد، باید تا زمان پوشيده شدن و محصــور شـدن نـــهایی یــا نصــب حفــاظ هــا و نـرده هــای دائـم و

به وسيله پوشش ها یا نرده های حفاظتی محکـم ٥-٥-١٢و   ١-٥-١٢اصلی، با رعایت مفاد بخش های           

و مناسب و حسب مورد با استفاده از شبرنگ ها، چراغ هـا و تابلوهــای هشداردهنــده مناسـب و قابـل

در کليـه مــوارد فـوق، چنانچــه احتمـال سـقوط و. رویت در طول روز و شب، به طور موقت حفاظت گردند              

ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد، باید موقتًا نسبت بـه نصــب پاخورهـای مناسـب

 .اقدام گردد ٢-٥-١٢طبق شرایط مندرج در بخش 

بارگذاری بيش از حد ایمنی بر روی هرگونه اســکلت، چـوب بســت، حفــاظ، نـرده، پوشــش هــای ٢-٣-٢-١٢

 .موقتی، سرپوش دهانه ها و گذرگاه ها و نظایر آن مجاز نيست

برای جلوگيری از بروز خطرهایی که نمی توان به طرق دیگر ایمــنی را تضميـن نمــود و همچنيــن ٣-٣-٢-١٢

جلوگيری از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده یا منطقه خطر و نيز برای حفظ عالئــم نصــببرای  

به عالوه کارگاه ساختمانی. شده، باید مراقب یا مراقبينی در تمام طول روز و شب به آار گمارده شوند                         

یا قسمت های ساخته شده آن، در شرایطی که خطری ایمنی را تهدیــد کنـد، نبایـد بـه حــال خــود رهـا

 .شود

جابجایی و حمل و نقل مصالح ساختمانی از قبيل تيرآهن و چوب و همچنين ضایعات ساختمانی ۴-٣-٢-١٢

 .صورت گيرد ٤-٣-٦-١٢باید با رعایت مفاد بند 

  

 جلوگيری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی ۴-٢-١٢
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 کليات ١-۴-٢-١٢

در کليه محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد، کشيدن سيگار و روشن کــردن آتـــش هــای روبـاز: الف

سـيگار«، »خطـر آتــش ســوزی     « ممنوع است و در این محل هــا بایــد تابلوهــای هشداردهنــده از قبيـل          

 .و نظایر آن نصب شود» آتش روشن نکنيد « ، »نکشيد 

ضایعات مصالح قابل احتراق، باید در جای مناسبی جمــع آوری و بــه طـور روزانـه از محــل کــار خــارج و بــه: ب

 .سوزاندن این مواد در محل کارگاه ساختمانی مجاز نيست. محل های مجاز حمل شوند

جمع آوری و انبار نمودن روغن، گریس، پارچه های روغـنی، نخالـه هــای آلـوده بـه روغــن و مـواد نفــتی و: ج

 .نظایر آن بر روی وسایل و تجهيزات ساختمانی یا در مجاورت آنها مجاز نيست

انبار کردن و نگهداری موقت مواد و مصالح قابل احـتراق و اشـتعال از قبيــل مــواد ســوختی، روغــن، رنـگ،: د

تينر، چسب، کاغذ دیواری، چوب، گونی و غيره باید با رعایت مقــــررات حفـــاظت سـاختمان هــا در برابـر

 .صورت گيرد) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران(حـریق 

  

 مایعات قابل اشتعال ٢-۴-٢-١٢

قبل از سوختـگيری باید موتور ماشين آالت ســاختمانی خــاموش شــود و از ریختــن مــواد سـوختی روی: الف

 .اگزوز و قسمت های داغ موتور جلوگيری گردد

درجـه سـانتيگراد مــی باشـد، نبایـد روی سـطح زميـن ٧کليه مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمــتر از          : ب

ليـتر و داخـل ظـروف یــا مخــازن ١٨نگهداری شوند، مگر اینکه به صــورت محـدود در ظـرف هـای کمــتر از                     

 .حفاظت شده نگهداري شوند

خروجی و سرریز مخازن سوخت نباید در جایی تعبيه شده باشد که مواد مذکور روی موتور، اگــزوز، تـابلو،: ج

 .کليد برق، باطری و سایر منابع ایجاد جرقه، ریخته شود

در جایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد، نباید از وسایلی که توليد جرقــه یـا شـعله مــی کنــد، از: د

 .قبيل کبریت، فندک، سيگار، پيلوت گاز، چراغ و سایر و سایل برقی جرقه زا استفاده شود

ظروف محتوی مایعات سریع االشــتعال بایــد از جنـس نســوز و نشکــن بـوده و دارای درب کــامًال محکــم و: هـ

 .محفوظ باشند و بر روی آنها برچسبی باشد که محتویات داخل آنها را مشخص نماید

جهت جلوگيری از آلودگی محيط زیست، آتــش سـوزی و انفجــار، بایــد از ریختــن و یـا نشــت مایعــات قابـل: و

 .اشتعال در معابر و مجاری عمومی جلوگيری بعمل آید

  

 وسایل گرم کننده موقت ٣-۴-٢-١٢

زمانی که در محل کار از بخاری یا هر وسيله گرم کننده روباز به طــور موقـت اسـتفاده مـی شـود، بایــد: الف

کليه ضوابط و مقررات مربوط از قبيل درجه حرارت، فاصله وسيله گرم کننده تا مواد قابــل احــتراق، خــروج

 .گازهای مضر و تهویه، رعایت گردد

وسایل گرم کننده موقت از قبيل بخاری های روباز و غيره، در موقع استفاده باید به نحو مطمئن روی کف: ب

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

.استفاده از وسايل برقي دست ساز مجاز نمي باشد. وسايل گرم آننده برقي بايستي استاندارد باشد: ج

بخاری های نفتی روباز باید در فواصل زمانی کوتاه، سرویس و فتيله آنها تميز و تنظيم شود، به طوری که: د

همچنين بايد از ریختن نفت. از سوخت ناقص آن و توليد گازهای سمی و خطرناک جلوگيری به عمل آید                  

 .در بخاری های نفتی روباز، در هنگام روشن بودن آنها جلوگيری به عمل آید
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 پخت قير و آسفالت ۴-۴-٢-١٢

بشکه و دیگ های پخت قير و آسفالت در موقــع اسـتفاده بایــد در جـای خــود محکــم شــده باشــند، بــه: الف

 .طوری که در حين کار هيچ خطری متوجه افراد نشود

بشــکه و دیگ های پخت قيـر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضـای باز قــرار: ب

قراردادن آنها در معابر عمومــی بایـد بــا رعایـت کليـه مــوارد ایمــنی و کســب اجـازه از مرجـع. داده شوند 

 .رسمی ساختمان صورت پذیرد

 .در موقع کار با دیگ های پخت قير و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد: ج

شيلنگ مشعل هایی که جهت پخت قير و آسفالت به کار مــی رود بایــد مـورد بازدیــد قــرار گرفتـه و محـل: د

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

ظروف محتوی قير داغ، نباید در محوطه بسته نگهداری شوند، مگر آنکه قسمتی از محوطــه بــاز باشــد و: هـ

 .عمل تهویه به طور کامل و کافی انجام گيرد

کارگرانی که به گرم کردن قير و پختن و حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعدبند: و

 .باال بردن آسفالت یا قير داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است. حفاظتی مجهز باشند

برای گرم کردن بشکه های محتوی قير جامد باید ترتيبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قير در ظــرف: ز

ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهای زیرین ظرف قير در ابتدای کار جلوگيری به عمــل

 .آید

هنـگام حرارت دادن بشکه قير، بايــد درب آن کامــًال بـاز باشــد، امـا درپـــوش کــامًال منـــاسب و محفـــوظ و: ح

دسته داری باید در دسترس باشد تا درصورت آتش گرفتن و شعله کشيدن قير بتــوان فــورًا بــا قــرار دادن

 .آن، نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود

سطل های مخصوص حمل قــير و آسـفالت داغ، عــالوه بــر دســته اصــلی، بایــد دارای دســته کوچکـی در: ط

 .قسمت تحتانی باشند تا عمل تخليه آنها به راحتی انجام شود

کارگران پخت قير و آسفالت پس از پایان کار، مجاز به پاکسـازی لباســي آــه بــر تـن دارنـد بــا مــواد قابــل: ی

در اینگونـه مــوارد بایــد ابتـدا لبــاس را از تــن خــارج و ســپس در محــل. اشتعال از قبيل بنزین نمی باشند       

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

  

 دیگهای بخار ۴-۵-٢-١٢

کليه دیگهای بخار و آب گرم اعم از اینکه به صورت موقت یا دائم مورد اســتفاده قـرار گيرنـد، بایــد توســط

مبحث چهاردهــم(افراد ذیصالح و با رعایت مقررات مبحث تأسيسات گرمايي، تعويض هوا وتهويه مطبوع                        

  .نصب و راه اندازی شوند) مقررات ملی ساختمانی ایران

  

 برش و جوشکاری با گاز و برق ۴-۶-٢-١٢

قبل از شروع عمليات جوشکاری یا برش حرارتی، کليه وسایل و ابزارهــای انـدازه گــيری فشــار، شـدت: الف

 .جریان و نظایر آن و همچنين شيلنگهای گاز و هوا باید کنترل شوند

کارگران جوشکار باید هنگام کار لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نيز مجهـز بــه ســایر: ب

وسایل حفاظت فردی از جمله عينک، نقــاب و دسـتکش ســاقه دار حفـاظتی و همچنيـن کفــش ایمنـی

همچنين لباس کــار جوشــکاران بایــد عـاری از مـواد روغـنی،. باشند ٤-١٢مطابق شرایط مندرج در فصل       

 .نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد

در مکان هایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکــی مـواد یــا دســتگاههایی: ج
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که گرد و غبار، بخار و یا گازهای قابل اشتعال و قابـل انفجـار ایجـاد مـی کننــد، بایــد از عمليــات جوشــکاری و

 .برش حرارتی جلوگيری به عمل آید

در مواردی که امکان دور کردن مــواد قابــل احـتراق و اشـتعال از محوطــه جوشــکاری و بــرش حرارتــی: تبصره

وجود ندارد، جهت جلوگيری از خطرات احتمالی باید این مــواد بـا صـفحات و مــواد مقـــاوم در برابــر آتــش

محصور و پوشانده شده و ضمن فراهم آوردن وسایل اطفاء حریق مناسب و کافی، یـک فـرد کمکـی نيـز

 .در محل حاضر باشد

در مواقعی که جوشکاری روی فلـزات دارای پوشــش قلــع، روی و نظــایر آن صـورت مــی گــيرد، الزم اسـت: د

 .سریعاًِِ دود و گازهای ناشی ازجوشکاری به طرق مناسب و موثر به خارج از محل کار هدایت شوند

جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبًال محتوی مواد نفتی، روغنی و یا سایر مواد قابل اشتعال: هـ

 .و انفجار بوده اند، به عنوان تکيه گاه و زیر پایی استفاده نمایند

از هر نوع عمليات جوشکاری یا برش حرارتـی بــر روی ظـروف و مخـازن محتـوی مـواد قابــل انفجـار و قابـل: و

همچنين عمليات جوشکاری یا برش حرارتی بر روی ظروف و مخــازن. اشتعال باید جلوگيری به عمل آید        

خالی که قبًال حاوی اینگونه مواد بــوده و ممکــن اســت در آن گازهــای قابــل انفجــار ایجــاد شــود، بایـد بــا

 :رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود

 .داخل آن به طور کامل به وسيله بخار یا مواد مؤثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کامًال باز باشد -

 .قسمتی از حجم آن با آب پر شود -

هيچ نوع ظرف بسته، حتی اگر عاری از مواد قابل اشتعال و انفجار باشد ، نباید مورد جوشکاری یـا بــرش: ز

 .حرارتی قرار گيرد، مگر آنکه قبًال منفذی در آن ایجاد شود

برای نشت یابی شيلنگ های برشکاری و جوشــکاری و اتصـاالت آنهــا فقــط بایـد از کــف صــابون اســتفاده: ح

 .شود

از. در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری، باید جریــان گـاز از طریـق شــير و رگالتــور قطــع گــردد                                : ط

روش های خطرناک و غير ایمن از قبيل خم کردن شيلنگ جهت انسداد آن باید اکيدًا خودداری بـه عمــل

 .آید

 .استفاده شود) گيرانه(برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پيلوت : ی

در هنگام انجام عمليات جوشــکاری برقــی در فضاهــای مســدود و مرطــوب، دســتگاه جوشــکاری بایـد در: ک

 .خارج از محيط بسته قرار گيرد

بدنه دستگاه جوشکاری برقی بایــد دارای اتصــال زميــن مؤثـر بـوده و همچنيــن کابلهــای آن دارای روکـش: ل

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

در پایان هرگونه عمليات جوشکاری و برشـکاری، باید محل کار، بازرسی و پس از اطمينــان از عدم وقــوع: م

 .آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری، محل ترک شود

  

 مراقبت و نگهداری از سيلندرهای گاز تحت فشار ٧-۴-٢-١٢

شير سيلندرها باید با دست و بدون اسـتفاده از چکــش و آچــار بـاز شـود و در صــورت لــزوم از آچارهـای: الف

 .مخصوص استفاده شود

سيلندرهایی که مورد استفاده نباشند، باید طوری در فضای آزاد خارج از بنا قرار داده شوند کــه از تابـش: ب

 .مستقيم نور خورشيد یا درجه حرارت باال و نيز وارد آمدن ضربه، محافظت شوند

در ضــمن بـراي بــاال بــردن و پــایين آوردن آنهــا، الزم. سيلندرها نباید از هيچ ارتفاعی به پایين پرتاپ شـوند             : ج

 .است از کالفهای مخصوص استفاده شود
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سيلندرها باید از محل جوشکاری و برش فاصله کافی داشته باشند به طوری که جرقـه، بــراده یـا شــعله: د

 .به آنها نرسد

به منظور پيشگيری از خطر انفجار سيلندرهای گاز اکســيژن، بایــد از آلودگــی شـيرآالت و اتصــاالت آن بــه: هـ

 .روغن و گریس خوداری شود

سيلندرهای مورد استفاده در حين جوشکاری یا برش و همچنين سيلندرهای خالی باید به طور قائم نگه: و

 .داشته و مهار شوند و شير آنها حتمًا بسته باشد

سيلندرهای اکسيژن به جز در هنگام جوشکاری یا برش حرارتی، باید جدا از سـيلندرهای دیگــر نگهـداری: ز

 .شوند

چنانچه سيلندرها دارای نشت گاز باشــند، بایـد بالفاصـله از محــل کــار دور و در فضـای بـاز و کـامًال دور از: ح

همچنيــن بایــد از بکــار بـردن. شعله یا جرقه یا منابع حــرارت زا، بــه آهستگــی و بـه تــدریج تخليــه شــوند                  

 .سيلندری که شير آن نسبت به بدنه تغيير وضعيت داشته باشد، خودداری شود

 .کالهک سيلندرها جز در هنگام استفاده باید بر روی شير سيلندر قرار داشته باشد: ط

شيلنگ های گاز باید سالم و بدون ترک باشند و همــواره جهــت اتصــال شــيلنگ بـه سـيلندرها از بسـت: ی

 .استاندارد استفاده شده و از بکارگيری سيم به جای بست خوداری گردد

در صورتی که نياز به گرم کردن شير سيلندر استيلن باشد، این کار باید به وسيله آب گرم انجام شــود و: ک

 .هرگز نباید از شعله مستقيم استفاده گردد

  

 خطوط انتقال نيروی برق ٨-۴-٢-١٢

برق عبوری از مجاور ملــک را مــورد بررســی  قبل از شروع عمليات ساختمانی مجری باید حریم خطوط                : الف

قرارداده و پس از پيش بينی های الزم جهت اجرای عمليات ساختمانی و با کسب نظـر مهنــدس نـاظر،

 .عمليات ساختمانی را شروع نماید

کليه هادی ها، خطوط و تأسيسات برقی در محوطه و حریم عمليات ساختمانی باید برقدار فرض شوند،: ب

 .مگر آنکه خالف آن ثابت گردد 

برای جلوگيری از خطر برق گرفتگی و کاهش آثار زیــان آور ميـدانهای الکترومغنــاطيسی ناشـی از خطـوط: ج

بــرق فشــار قــوی ، بایــد مقــررات مربــوط بــه حــریم خطــوط انتقــال و توزیــع نــيروی بــرق در کليــه عمليــات

 .ساختمانی و نيز در تعيين محل احداث بناها و تأسيسات، رعایت گردد

کليه سيم کشی های موقت و دائم و نصب تجهيزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقـررات مبحـث طــرح و: د

 .صورت گيرد) مبحث سيزدهم از مقررات ملی ساختمانی ایران(اجرای تأسيسات برقی ساختمانها 

قبل از هر گونه گود برداری و حفاری، باید در مورد وجود کابلهای زیرزمينی انتقال و توزیـع نــيروی بــرق در: هـ

منطقه عمليات بررسی الزم به عمل آمده و ضمن استعالم از مراجع ذیربط، حریم های قانونی رعایــت و

در صورت لزوم اقدامات احتيــاطی از قبيل قطــع جریان، تغييـر موقــت یــا دائــم مسيـــر، حفاظــت و ایزولــه

 .کردن این خطوط توسط مراجع مذکور انجام شود

قبل از شروع عمليات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعيف، باید مراتب بـه مسئــولين و: و

مراجع ذیربط اطالع داده شود تا اقدامات احتياطی الزم از قبيل قطع جریان، تغيير موقت یا دائم مسير یـا

روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با لوله های پلی اتيلن با شيلنگ های الستيکی و نظـایر آن انجــام

 .شود

  

 وسائل و تجهيزات اطفاء حریق ٩-۴-٢-١٢ 
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و ســایر وسـایل قابـل حمــل) متناسب با نوع حريق     (سطلهای آب و ماسه و کپسولهای خاموش کننده            : الف

که به منظور اطفاء حریق به کار می روند، باید در قسمتهای مختلــف کارگــاه ســاختمانی بــه نحـوی کــه

 .همواره در معرض دید و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده گردند

 در مواقعی که لوله ها و شيرهای آتش نشانی باید به صورت بخشــی از تأســيسات دائمـی ســاختمان                       : ب

همچنيــن. مورد استفاده قرار گيرند، الزم است با نظارت مراجع ذیصالح نصب و آماده بهره برداری شـوند                           

باید هميشه فاصله این لوله ها و شيرها تا خيابان مشخص و در شعاع دو مـتری از شـيرهای برداشـت

یا فاصله بين آنها و خيابان، نباید هيــچ گونــه مصـالح یــا ضــایعات ســاختمانی ریختـه) شير آتش نشانی    (

 .شود

  

 کمکهای اوليه ۵-٢-١٢

در کليه کارگاههای ساختمانی بایـد بـا توجــه بـه نــوع کـار و متناسـب بــا تعـداد کـارگران وســایل ١-۵-٢-١٢

کمکهای اوليه و آموزش افراد در اين زمينه، تأمين شود و تمهيدات الزم برای انتقال فوری کارگران آسيب

 .دیده یا کارگرانی که دچار بيماریهای ناگهانی شوند، به مراکز پزشکی به عمل آید

جعبه کمکهای اوليه که دارای وسایل ضروری اعالم شده از طریـق مراجــع ذیـربط باشـد، بایـد در ٢-۵-٢-١٢

جای مناسب نصب و از هــر گونـه آلودگــی و گــرد و غبـار دور نگـه داشــته شـود و هميشــه در دســترس

 .کارگران باشد

مترمربع باید وسایل ارتباطی بـرای تمــاس ٣٠٠٠درکارگاه ساختمانی بناهای با زیر بنای بيش از                ٣-۵-٢-١٢

 . فوری با مراکز اورژانس وآتش نشانی فراهم گردد

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 تسهيالت بهداشتی و رفاهی  ٣-١٢

  

 کليات ١-٣-١٢

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

 .رعایت مقررات مربوط، تسهيالت رفاهی و بهداشتی زیر تأمين شود و در دسترس کارگران قرار گيرد

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

 .تماس مستقيم دارند، باید یک بار برای هر شيفت کاری شير داده شود

  

  آب آشاميدنی ٢-٣-١٢

در تمام محل هــای کـار در کارگــاه ساختمـــانی، بایـد آب آشـــاميدنی ســالم و کــافی در اختيـار ١-٢-٣-١٢

 .کارگران قرار گيرد

آب آشاميدنی باید از منـــابع بهداشتی تأیيد شده تهيه شود و کليــه نکات بهـــداشتی از نظـر ٢-٢-٣-١٢

 .سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداری آب رعایت گردد

چنانچه در کارگاه ساختمـانی برای مصارف غير آشـاميدنی، آب ذخيره و نگهداری شود، باید بــر ٣-٢-٣-١٢

 .نصب شود» غير قابل شرب«روی مخازن و شيرهای برداشت آب تابلوی 

  

 سرویسهای بهداشتی  ٣-٣-١٢

نفــر کــارگر، حــداقل یــک توالــت و دســتشویی ٢٥در هــر کارگــاه ســاختمانی بایــد بــه ازای هــر    ١-٣-٣-١٢

در هــر کارگــاه ســاختمانی. بهداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آمـاده شــود            

 .وجود حداقل یک توالت و دستشویی الزامی است

  

 ) رختکن(محلهای تعویض لباس  ۴-٣-١٢

در هر کارگاه ساختمانی باید متناسب با فضای کارگـاه فضـای سرپوشــيده و کـامًال بهداشــتی، ١-۴-٣-١٢

 .برای تعویض لباس کارگران فراهم شود

  

 غذا خوری، محل اقامت و استراحت کارگران ۵-٣-١٢

در هر کارگاه ساختمانی باید محلهایی برای غذا خــوری و همچنيــن محلهــای مناســب کــافی و ١-۵-٣-١٢

مجزا برای اقامت و استراحت موقـت کـارگرانی کـه بــه دليـل دوری محـل کــار از محــل ســکونت آنهـا یـا

درخواست کارفــرما یا حسب وظيفه، مجبور به اقامت در کارگــاه باشند، با وسایل و امکانات مورد نيـاز
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 .فراهم شود

  

 نور و روشنایی  ۶-٣-١٢ 

در کليه کارگاههای ســاختمانی، بایــد نـور و روشـنایی طبيعــی و مصنوعـی کــافی و مناســب و ١-۶-٣-١٢

درصورت لزوم وسيله روشنایی قابل حمل در محلهای کار، عبور و مرور، غذاخــوری، اقامت و استراحت

 .کارگران فراهم شود

  

 تهویه ٧-٣-١٢ 

کليه محلهای کار، اقامت، استراحت و غذا خوری کارگران باید به طور طبيعی یا مصنوعی تهویه ١-٧-٣-١٢

 .به گونه اي که هوای کافی و سالم برای محلهای فوق فراهم شود. شوند

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

 . تخلف از آن پيگرد قانونی دارد
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 وسایل حفاظت فردی ۴-١٢

  

 کليات ١-۴-١٢

وسایلی اسـت از قبيـل کــاله ایمـنی،کفش و پــوتين ایمــنی، ماسـک» وسایل حفاظت فردی     «  ١-١-۴-١٢

تنفسی، نقاب و عينک حفاظتی،کمربند ایمنی، طناب مهار، طناب نجات، دستکش ایمـنی، سـاعدبند،

چکمه و نيم چکمه الستيکی و لبـاس ایمــنی کــه کــارگران، افـراد خــویش فرمـا و ســایر کســانی کــه در

کارگاه ساختمانی فعاليت و یا به دليلی وارد کارگاه می شوند، بایــد متناســب بــا نــوع کــار خـود، آنهــا را

 .این وسایل توسط کارفرما تهيه و در اختيار آنها قرار می گيرد.مورد استفاده قرار دهند

کليه وسایل حفاظت فردی باید از نظر کيفيت مــواد مـورد اســتفاده و مشخصـات فـنی سـاخت، ٢-١-۴-١٢

مورد تأیيد مؤســسه اســتاندارد و تحقيقــات صــنعتی ایــران قــرار گرفتـه و دارای مهـر اســتاندارد مربوطــه

 .باشند

کليه وسایل حفاظت فردی باید به طور مستمر توسط اشخاص ذیصالح بازرسی و کنترل شده و ٣-١-۴-١٢

 .تعمير یا تعویض شوند تا همواره برای تأمين حفاظت کارگران آماده باشند  در صورت لزوم

کليه وسایل حفاظت فردی که قبًال مورد استفاده قـرار نگرفتـه انــد، بایـد قبـل از اینکــه در اختيــار ۴-١-۴-١٢

 .کارگران قرار گيرند، توسط اشخاص ذیصالح کنترل و اجازه استفاده از آنها داده شود

وســایل حفاظــت«در تهيه و کاربرد وسایل حفاظت فردی بـایستی ضــوابط منـدرج در آیيــن نامــه                       ۵-١-۴-١٢

 .مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد» انفرادی 

  

 ]١[کاله ایمنی ٢-۴-١٢

در کليه آارگاههاي ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر ســقوط ١-٢-۴-١٢

فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل، تجهــيزات و مصـالح و يـا برخــورد بــا موانــع وجــود دارد، بایـد از کـاله هــای

 .ایمنی استاندارد استفاده شود

  

 کمربند ایمنی و طناب مهار  ٣-۴-١٢

برای کارهایی از قبيل جوشکاری و سيم کشی و یا هر نوع کار دیگر در ارتفاع ، ماننـد دیوارهـا و ١-٣-۴-١٢

پایه های بلند و به طور کلی هر محلی که امکان تعبيه سازه های حفــاظتی بـرای جلوگــيری از ســقوط

کارگران وجود نداشته باشد، باید از کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع اسـتاندارد تهيــه و در اختيــار آنـان

 .قرار داده شود

قبل از هر بـار اســتفاده از کمربنـد ایمــنی و طنــاب مهـار، کليــه قسمتهــا و اجـزاء آن بایــد از نظــر ٢-٣-۴-١٢

داشتن خوردگی، بریدگی و یا هر گونه عيب و نقص دیگرتوسط شخص ذیصالح مورد بازدید و کنترل قرار

 .گيرد
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طنــاب(کارگران مقنی که در عمق چاه کار می کنند، باید مجهز به کمربند ایمنی و طنـاب مهــار                           ٣-٣-۴-١٢

انتهای آزاد طناب مهار باید در باالی چاه در نقطه ثابتی محکم شود تا به محض احساس. باشند) نجات

 .خطر، امکان باال کشيدن و نجات کارگر وجود داشته باشد

  

 عينک و نقاب حفاظتی ۴-۴-١٢

)شاتكریت(، بتن پاشي       )سند بالست (به هنگام جوشکاری، برشکاری، آهنگری، ماسه پاشی             ١-۴-۴-١٢

و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صــورت و چشــم کـارگران مــی شـود، بایـد از عينــک و

 .نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرهاي مربوطه تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد

  

 ماسک تنفسی حفاظتی ۴-۵-١٢ 

در مواردی که جلوگيری از انتشار گرد و غبــار، گازهـا و بخارهــاي شــيميایی زیــان آور و یــا تهویـه ١-۴-۵-١٢

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

 .با نوع کار، شرایط محيط و خطرهاي مربوطه تهيه و در اختيار کارگران قرار داده شود

ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از اینکه در اختيار فرد دیگـری قــرار داده ٢-۴-۵-١٢

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

ماسک های تنفسی را در مواقعـی کــه مــورد اســتفاده نمـی باشــند، بایــد در محفظـه هــای در ٣-۴-۵-١٢

 .بسته نگهداری نمود

  

 کفش و پوتين ایمنی ۴-۶-١٢

برای کليه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد بــا اجسـام داغ و برنــده و یـا ١-۴-۶-١٢

سقوط اجسام قرار دارند، باید کفش و پوتين ایمنی استاندارد متناسب با نــوع کـار و خطرهـاي مربوطــه

همچنين کارگرانی که در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند، باید دارای. تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد          

 .کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسيته باشند

کفش ها و پوتين های ایمنی باید به راحتی قابل پوشيدن و درآوردن باشند و بند آنها به آسانی ٢-۴-۶-١٢

  .باز و بسته شود

  

 ]٢[چکمه و نيم چکمه الستيکی ٧-۴-١٢

در عمليات بتن ریزی و در مواردی که کار ســاختمانی الزامــًا بایــد در آب انجــام شــود، بــه منظـور ١-٧-۴-١٢

، باید به تناسب نوع کار، چکمه یا نيـم چکمـه... حفاظت پای کارگران در مقابل بتن، رطوبت، آب، گل و           

 .الستيکی استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد

  

]٣[دستکش حفاظتی ٨-۴-١٢

 

برای حفــاظت دســت کـارگرانی کــه بــا اشيــاء داغ و برنـده و یـا مــواد خورنـده و تحریــک کننــده ١-٨-۴-١٢

پوست، سر و کار دارند، باید دستکش های حفـاظتی اســتاندارد و سـاقه دار از جنــس چـرم، برزنـت یـا

کــارگرانی کــه بـا. تهيه و در اختيار آنان قـرارداده شــود         ) به تناسب نوع کار و خطرهاي مربوطه          (الستيک  

دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی کار می کنند که قطعات گردنده آنها احتمال درگيری بـا دسـتکش

 .آنان را دارد،نباید از هيچ نوع دستکشی استفاده نمایند
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به منظور حفظ جان کارگران برق کار که به هنگام کار در معرض خطـر بــرق گرفتگـی قــرار دارنـد، ٢-٨-۴-١٢

 .باید دستکش عایق الکتریسته استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد

  

 لباس کار  ٩-۴-١٢

در تمام محل های کار باید لباس کار تمــيز و متناسـب بـا نـوع کــار و خطرهــايي کــه کــارگر بــا آن ١-٩-۴-١٢

به عالوه لباس کار باید طوری تهيـه شـود کــه موجــب بــروز حادثـه. مواجه است، در اختيار وی قرار گيرد         

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

جيــب. لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننــده بــوده و هيــچ قسمــت آن آزاد نباشــد                     ٢-٩-۴-١٢

 .همچنين شلوار آن باید بدون دوبل باشد. های آن کوچک و تعداد آنها کم باشد

برای جوشکاری و مشاغل مشابه آن که کارگران در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قــرار دارنـد، ٣-٩-۴-١٢

 .، تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد]٤[باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش استاندارد

برای کارگرانی که در هوای بارانی و محيط های بسيار مرطـوب کــار مـی کننــد، بایـد لبــاس کــار ۴-٩-۴-١٢

 .ضدآب و سرپوش مناسب تهيه و تحویل گردد

 
  

 .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1381استاندارد شماره  ]١[
 .مؤسسه استاندارد و تحیقات صنعتی ایران 1383استاندارد شماره  ]٢[
 .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1645و  1764استانداردهای شماره  ]٣[
 .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1377استاندارد شماره  ]۴[

 

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 وسایل و سازه های حفاظتی  ۵-١٢

  

 نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی ١-۵-١٢

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

 .سانتيمتر باشد نصب گردد ١٢٠که ارتفاع سقوط بيش از  ١-٣-٢-١٢در بند 

سـانتيمتر ١١٠سـانتيمتر کمــتر و از         ٩٠ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کـار نبایــد از                 : الف

سانتيمتر کمتر و ٧٥همچنين ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شيبدار نباید از                   . بيشتر باشد  

 .سانتيمتر بيشتر باشد ٨٥از 

متر، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجــزای ســازه آن ٢نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر        : ب

دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابـل حـداقل صـد کيلوگــرم نـيرو بـر مترمربـع و ضــربه وارده در

به عالوه نرده بایـد مقاومــت الزم را بــرای مواقعــی کــه در معــرض برخــورد بــا. تمام جهات مقاومت نماید     

 .وسایل نقليه و سایر وسایل متحرک قرار می گيرد، داشته باشد

 .در اجزای نرده حفاظتی نبایستی قسمت های تيز و برنده وجود داشته باشد: ج

  

 پاخورهای چوبی ٢-۵-١٢

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

پاخورهـا بایـد. جهت جلوگيری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گــردد                     ١-٣-٢-١٢بند  

در صورت استفاده از. سانتيمتر باشند   ١٥سانتيمتر و به ارتفاع       ٥/٢از چوب مناسب به ضخامت حداقل           

 .ورق فلزی لبه های آن نباید تيز و برنده باشد

  

 راهرو سرپوشيده موقت ٣-۵-١٢

راهرو سرپوشيده موقت سازه ای است حفاظتی که بــه صــورت موقـت در پيـاده روهــا یــا ســایر ١-٣-۵-١٢

معابر عمومی برای جلوگيری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهــيزات سـاختمانی

 .ایجاد می شود

مــتر باشــد مگـر آنکـه ٥/١متر و عرض آن نيز نباید کمتر از          ٥/٢ارتفاع راهروی سرپوشيده نباید کمتر از         : الف

 .عرض پياده روی موجود کمتر از آن باشد که در این صورت، هم عرض پياده رو خواهد بود

 .راهرو باید فاقد هرگونه مانع بوده و دارای نور کافی در تمام اوقات باشد: ب

سقف راهرو باید توانایی تحمل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالــح ساختمانی با حــداقل مقاومــت: ج

به عالوه سایر قسمتهای آن نيز باید تحمل بار مذکور و نـيروي. کيلوگرم بر مترمربع را داشته باشد          ٧٠٠

 .وارده را داشته باشد

لبه های بيرونی سقف راهرو باید دارای دیواره شيب داری از چوب یا شبکه فلزی مقاوم به ارتفاع حداقل: د
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 .درجه به طرف خارج اختيار کرد ٤٥زاویه این حفاظ را نسبت به سقف می توان حداکثر . یک متر باشد

سـانتی مـتر بــوده و بـه ٥در صورت استفاده از تخته چوبی در ســقف راهــرو بایــد ضــخامت آنهــا حــداقل            : هـ

ترتيبی در کنار هم قرار گرفته باشند که از ریزش مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگــيری بــه عمـل

در هــر. به کار بردن مصالح غير مقاوم مانند توری سيمی، گونی و از ایــن قبيــل ممنـوع مــی باشــد                        . آید

صورت باید تدابيری اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بيرونـی

 .راهروی سرپوشيده جلوگيری به عمل آید

اطراف راهروی سرپوشيده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد، باید دارای حفاظ یا نــرده ای: و

 .باشد ١-٥-١٢به ارتفاع الزم مطابق مشخصات و ویژگيهای های مذکور در بخش 

  

 سرپوش حفاظتی ۵-۴-١٢

ســرپوش حفاظتی، پوششی است حفــاظتی، از قبيـل تـوری فلــزی یــا تختــه چوبــي کـه بـرای ١-۵-۴-١٢

.جلوگيری از آسيب ناشی از اثر سقوط اشيا در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب می شــود                     

سرپوش حفاظتی باید چنان طراحی و ساخته شود کــه در مقابـل نيروهـای وارده مقــاوم بـوده و در اثــر

ریزش مصالح یا ابزار بر روی آن خطری متوجه افـراد، تجهـيزات و مستحــدثاتي کــه در زیـر آن قــرار دارنـد

 .نگردد

  

 پوشش موقت فضاهای باز ۵-۵-١٢

ساختمانی و محوطـه آن کــه ١-۵-۵-١٢ کليه پرتگاهها و دهانه های بــاز در قسمــت هــای مختلـف کارگــاه 

احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید تا زمان محصور شدن یــا پوشـيده شــدن نهـایی و یــا نصــب

حفاظ ها، پوشش ها و نرده های دائمی و اصلی، به وسيله نرده هــا یـا پوشــش هـای موقــت بــه طــور

 .محکم و مناسب حفاظت گردند

 :پوشش حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد ٢-۵-۵-١٢

٥/٢سـانتيمتر، تختـه هــای چوبـی بـا ضــخامت حــداقل                     ٤٥در مـورد دهانـه هـای بــاز بـا ابعــاد کمـتر از                    : الف

 .سانتيمتر

سـانتيمتر، تختـه هــای چوبــی بـا ضــخامت ٢٥٠سـانتيمترتا        ٤٥در مورد دهانه های باز با ابعاد بيشتر از             : ب

 .سانتيمتر ٥حداقل 

بــرای جلوگــيری از ریــزش مصــالح و ابــزار و همچنيــن حفــظ محيــط زیســت بایــد جــداره خارجــی ٣-۵-۵-١٢

 .ساختمان در دست احداث با استفاده از پرده های برزنتی یا پالستيکی مقاوم پوشانده شود

  

 سقف موقت ۵-۶-١٢

برای سقف های موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار مـی گيرنـد، بایــد از تختــه ١-۵-۶-١٢

سانتيمتر کــه محـــکم بـه یکـدیگر بستــــه شــده باشــند، اســتفاده ٢٥و عرض   ٥چوبی با ضخامت   های 

 .سانتيمتر باشد ٢٥٠به عالوه فاصـله تکيه گاه تخته ها نباید بيش از . شود

 تورهای ایمنی ٧-۵-١٢

مــتر امکــان پذیــر ٥/٣در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده های حفاظتی در ارتفـاع بيــش از                         ١-٧-۵-١٢

 :نباشد، باید برای جلوگيری از سقوط افراد، از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود

تورهای ایمنی باید در فاصله ای که سازندگان آنهـا مشخــص نمــوده انــد، نصـب شـوند، بــه نحـوی کــه: الف

ارتفاع سقوط احتمالی کارگران بيشتر از شش مــتر نباشــد و در صـورت ســقوط، امکــان اصـابت آنهــا بــه
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 .اجسام سخت وجود نداشته باشد

برپایی و نصــب تورهــای ایمـنی، همچنيــن جمـع آوری و برچيـدن آنهــا بایـد توسـط شـخص ذیصـالح و بــا: ب

این تورها قبــل از اســتفاده و در مــدت بهـره بــرداری. استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار صورت گيرد            

اســتفاده از تورهـای فرســوده و. باید به طور مستمـر توســط شــخص ذیصــالح بازرســی و کنــترل شـوند                

 .آسيب دیده به هيچ وجه مجاز نمی باشد

  

 حصار حفاظتی موقت ٨-۵-١٢

حصار حفاظتی موقت ســازه ای اسـت موقــتی کــه بــرای جلوگــيری از ورود افــراد متفرقــه و غيـر ١-٨-۵-١٢

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

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

 .سانتيمتر باشد

متر دارای پایه های عمــودی 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

کيلوگرمــی ١٠٠کيلوگرم بر متر مربع و یـک بــار متمرکــز              ١٠٠بار طراحی برای محل های عبور کم خطر           :الف 

 .در هر نقطه از اجزای افقی آن در نظر گرفته شود

بار طراحی برای محل های عبور پر خطر و دارای احتمال برخورد خودروهای عبوری با حصار بایـد بــا توجـه:ب

حفاظــت از وسـایل نقليــه و تـامين ایمنــی(به ضوابط و مقررات فصل هفتم آئين نامـه بارگــذاری پــل هـا                   

دفتر تحقيقات و معيارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ١٣٩نشریه شماره  ) عابران پياده   

 .انتخاب گردد

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

گوشه های تيز و برنده باشند ، تا در صورت تمــاس و یــا برخــورد عــابرین بــا حصـار بـرای آنهـا حادثــه ای

 .بوجود نياید

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

 . تخلف از آن پيگرد قانونی دارد
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 وسایل، تجهيزات و ماشين آالت ساختمانی ۶-١٢

  

 کليات ١-۶-١٢

 : عبارتند از مواردی نظير موضوع این فصل وسایل، تجهيزات و ماشين آالت ساختمانی ١-١-۶-١٢

از قبيل انواع جرثقيل ، پمــپ هــاي بتـن ثابـت و متحـرك، ليفـتراک و(دستگاهها و وسایل موتوري باالبر           : الف

 ).آسانسور موقت 

و وسایل نقليه) بيلهاي مكانيكي، لودرها ، بولدوزرها و از این قبيل            (ماشين آالت خاآبرداري و گودبرداری           : ب

 ). وانت ها، آاميونها، تراك ميكسرها و از این قبيل(موتوري ويژه حمل و نقل مصالح ساختماني 

وسایل و ماشين آالت الكتريكي و مكانيكي آه در عمليات مختلف ســاختماني مـورد اســتفاده قــرار مـي: ج

گيرند، از قبيل دستگاههاي نجاري، بتن سازي، جوشكاري، تهيه هواي فشرده، انــواع پمــپ هـا، تهويــه

آننده ها، الكتروموتورها، مولدهاي برق سيار، لرزاننده هـا، دج برهــا، وســایل و ابزارهــاي دســتي قابــل

 .حمل از قبيل مته، فرز، ساب و غيره

در صورت اسـتقرار وســایل، تجهــيزات و ماشــين آالت ســاختمانی در معــابر عمومــی،این وســایل ٢-١-۶-١٢

متر از تقاطع، قرار گيرند و همچنين نبایستی مــانع از دیــده شـدن عالیـم ١٥نبایستی در فاصله کمتر از       

ــا باعــث محــدودیتی در انجــام وظــایف ســازمان آتــش نشــانی و ســایر راهنمــایی و راننــدگی شــده و ی

 .واحدهای خدماتی شوند

وسایل، تجهيزات و ماشين آالت ساختماني بايد در موارد ذيل توســط اشــخاص ذيصـالح بازديــد و ٣-١-۶-١٢

 .آنترل گرديده و سپس مورد بهره برداري قرار گيرند

 .قبل از استفاده براي اولين بار: الف

 .پس از هر گونه جابجايي يا تغييرات و تعميرات اساسي: ب

 .در فواصل زماني معين و مناسب، طبق دستورالعمل سازنده دستگاه: ج

آليه رانندگان يا متصديان ماشين آالت و تجهيزات ساختماني بايد آموزشهاي الزم در مورد نحـوه ۴-١-۶-١٢

آار با اين وسایل را طبق قوانين و مقررات مربوطه فراگرفته و داراي پروانه مهارت فــني يــا گواهــي نامــه

 .ويژه از مراجع ذيربط باشند

قسمتهـــاي انتقـــال دهنــده نــيروي ماشيـــن آالت و تجهــيزات ســاختماني از قبيــل تسمـــه هــا، ۵-١-۶-١٢

زنجيـرها، چرخ دنده ها، محورهاي گردنده و به طور آلي آليه قسمتهاي متحرك ماشين آالت آه امكان

درگيري و ايجاد حادثه بـراي متصــدي آن يــا سـاير افـراد را داشـته باشــند، بايـد داراي پوشـش يــا حفــاظ

 .مناسب با استقامت آافي باشند

قسمتهاي داغ ماشين آالت و تجهيزات از قبيل لوله ها و خطوط انتقال بخار و گازهاي خروجــي و ۶-١-۶-١٢

همچنين قسمتهاي تيز و برنده ماشين آالت و تجهيزات آه امكان برخورد يــا تمـاس متصـدي مربوطـه يــا
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 .ساير افراد با آنها وجود داشته باشد، بايد محصور و يا با پوشش مناسب حفاظت گردند

نصــب، راه انــدازي، تعمــير، آزمــايش و تنظيــم ماشــين آالت و تجهــيزات ســاختماني بايــد توســط ٧-١-۶-١٢

 .اشخاص ذيصالح انجام گيرد

براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست بايد دستگاههاي مولد برق، تهيه هواي فشرده و از ايـن ٨-١-۶-١٢

 .قبيل، مجهز به محافظ تعديل صدا و دود باشند

به آار گرفتن ماشــين آالت و تجهـيزات ســاختماني در نزديكـي خطـوط بــرق فشــار قـوي بايــد بــا ٩-١-۶-١٢

 .صورت گيرد ٨-٤-٢-١٢رعايت مفاد بند

قبل از شروع به تعمير، نظافت و روغنكاري ماشين آالت بايد آنها را خاموش نمود، ضمنا وسایل ١٠-١-۶-١٢

 .و ماشين آالتی که با برق کار می کنند باید برق آنها نيز قطع گردد

تعمير وسایل و تجهيزاتی آه حاوي بخار يا هواي فشرده باشند، تــا زمــاني آــه بخـار يـا هــواي ١١-١-۶-١٢

 .فشرده آنها تخليه و بي اثر نشده باشد، ممنوع است

وسایل و تجهيزات مكانيكي نبايد در نقاطي پارک، نصب و مــورد اسـتفاده قـرار گيرنــد آــه خطــر ١٢-١-۶-١٢

 .لغزش دستگاه، ريزش ديوار محل گودبرداری و يا انفجار گازها و مواد قابل انفجار وجود داشته باشد

قبل از بكار گيري آن دسته از وسایل و تجهيزات فني آه نياز بـه آنــترل اتوماتيــك فشــار، درجــه ١٣-١-۶-١٢

حرارت، ولتاژ، شدت جريان و غيره دارند، بايد مراقبت آافي به عمل آيــد آـه ادوات آنـترل در محــل خـود

به عالوه بر روي هر يك از وسـایل و ادوات فـوق بايــد ظرفيــت بــار مجــاز، فشـار. نصب و آماده آار باشند       

 .مجاز و نظاير آن مشخص بوده و روزانه آنترل گردند

در محل هاي بسته اي آه آارگران در آن مشغول به آار هستنــد، اســتفاده از ماشــين آالت بــا ١۴-١-۶-١٢

موتورهاي احتراقي و يا ماشين آالت توليد آننده هر نوع گرد و غبار ممنوع است مگر اينكه تهويه آافـي

 .در نظر گرفته شود

پوشش ها و زره آابلهاي برق، لولـه هــا، بسـت هــا، حفــاظ هـا و ســاير قسمـت هـاي فلــزي ١۵-١-۶-١٢ 

وسایل، تجهيزات و ماشين آالت برقي آه مستقيمًا تحت فشار برق نيستند، بايد به منظـور جلوگــيري ا

 .ز بروز خطرات احتمالي، اتصال زمين مؤثري داشته باشند

سيم هاي اتصال زمين بايد داراي ضخامت آافي و در نتيجه مقاومت آم باشند تـا جريــان بـرق ١۶-١-۶-١٢

دسـتگاه و ايجـاد اتصـالاحتمالي را آه بر اثر از بين رفتن يا خراب شدن روآش عايق سيم هاي داخلي                    

ضمنًا در نقاطي آه احتمال آسيب ديــدن ســيم. بدنه به وجود مي آيد، به خوبي به زمين هدايت نمايند                 

 .هاي اتصال زمين وجود دارد، بايد آنها را با وسایل و پوشش هاي مطمئن حفاظت نمود

تجهيزات و وسایل حفاظت و آنــترل بـرق، از قبيــل آليـدهاي قطــع و وصـل، آليــدهاي خودآــار، ١٧-١-۶-١٢

فيوزها و همچنين تابلوهاي برق و تخته آليدها، بايد با رعايت مقررات مبحث طــرح و اجــراي تاســيسات

 .نصب و مورد استفاده قرار گيرند) مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختماني ايران(برقي ساختمانها 

در بکارگيری وسایل، تجهيزات و ماشين آالت ساختمانی، باید ضوابط مندرج در آیين نامه هــای ١٨-١-۶-١٢

 : زیر لحاظ گردد

 »حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نيرو « آیين نامه : الف

 »ایمنی تأسيسات الکتریکی با اتصال زمين « آیين نامه : ب

 »حفاظتی صنايع چوب « آیين نامه : ج

 »حفاظتی ماشين سنگ سمباده « آیين نامه : د

 »حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشکاری « آیين نامه و مقررات : هـ

 »حفاظتي تأسيسات و وسايل الكتريكي در آارگاهها « آیين نامه : و

2of6مانیƙƤاƪ تǙƈ ینƬیزات و ماǌجƙ Üýایƪو 

2008/02/26



         

 »حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا آردن مواد و اشيا در آارگاهها « آیين نامه : ز

  

  

 دستگاهها و وسایل موتوري باالبر ٢-۶-١٢

دستگاهها و وسایل موتوري باالبر، عبارتند از آليه وسایل و تجهيزات ثابت و متحرك موتــوري آــه ١-٢-۶-١٢

براي باال بردن، پايين آوردن، جابجـايي و نصب قطعات و مصـــالح، وســایل و تجهـيزات ساختــماني مــورد

استفاده قرار مي گيرند، از قبيل انواع مختلف جرثقيلهاي ثابت و متحــرك، آســانسورهاي موقــت و نظايـر

 .آن

شـامل قطعــات اصــلي،(آليه قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاهها و وسایل بـاالبر و اجـزاء آنهــا                        ٢-٢-۶-١٢

اتصاالت، آابلها، زنجيرها، قالب هاي بلند آننده، مهارها، پايه ها، پي ها، تكيه گاهها، ريلها، آابين ها و

بايد با رعايت اصول و قواعد فني و دستورالعمل ها و توصيه هاي سازندگان آنها توسـط اشــخاص) غيره

 .ذيصالح نصب و آماده به آار شوند

هر وسيله باالبر داراي ظرفيت بار مجاز و همچنين ســرعت آــار مطمئــن و مشخصـي اســت آــه ٣-٢-۶-١٢

بــاري آــه حمــل. بايد اين مشخصات بر روي تابلويي درج و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب شود                       

 .مي شود و سرعت آار باالبر، به هيچ وجه نبايد از ظرفيت بار و سرعت آار مطمئن آن بيشتر باشد

آليه پيچ و مهره ها در دستگاه باالبر بايد به ترتيبي باشند آه طول پيچ به اندازه آافي بوده و در ۴-٢-۶-١٢

همچنين پيچ و مهره هـاي قطعــات متحـرك بايــد. صورت لزوم، بتوان مهره ها را آچارآشي و محكم نمود               

همچنيــن اتصــال قطعـات. داراي واشرهاي فنري باشند تا از شل شدن مهره ها جلوگيري به عمــل آيـد                      

بــه. باالبرهای معمول ساختمانی باید به طریقی باشـد کـه از حرکـت جـانبی دســتگاه جلوگــيری شــود                          

عالوه الزم است کليه دستگاههای باالبر دارای سيستم قطع کننده برای مواقــع اضـطراری بــه خصــوص

سـانتيمتری از قرقــره وینــچ ٢٠سيستم قطع کننده خودکار برای متوقف نمودن قــالب در فاصـله حـداکثر                  

 .باشد

متصدي دستگاهها و وسایل باالبر همزمــان بـا کــار بــر روی دسـتگاه مــورد نظــر، حــق انجــام کــار ۵-٢-۶-١٢

به اســتثناي قرقــره هــاي(به عالوه آابين و محل آار متصدي دستگاهها و وسایل باالبر                . دیگری را ندارد   

 :بايد) برقي

داراي سقف محكم و مطمئن باشد تا متصدي از خطر احتمالي سقوط اجسام بــر روي ســقف محفــوظ: الف

 .بماند

 .به ترتيبي باشد آه متصدي ميدان ديد آافي در اطراف خود براي انجام عمليات داشته باشد: ب

 .به وسيله ارتباط صوتي با خارج از آابين جهت دريافت پيام و همچنين وسيله اطفاء حريق مجهز باشد: ج

قالب دستگاهها و وسایل باالبر بايد مجهز به شيطانك باشد تا مانع جدا شــدن اتفــاقي بـار از آن ۶-٢-۶-١٢

همچنين حداآثر باري آه مي توان به وسيله آن بلند نمود، بـه طــور واضــح بــر روي آن حــك شــده. گردد

 .باشد

ميزان حداآثر بار مجاز زنجيرها، آابلها و ساير وسایل بستن و بلنـد آـردن بــار بايــد بـر روي پـالك ٧-٢-۶-١٢

 .فلزي درج و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب و مفاد آن دقيقًا رعايت گردد

و آسانسورهاي موقت بايد با) تاور آرين ها   (دستگاههاي باالبر ثابت از قبيل جرثقيل هاي برجي           ٨-٢-۶-١٢

در مورد تاور آرين هـا، اسـتحكام و. به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گردند            ٢-٢-٦-١٢رعایت بند   

مقاومت زمين محل استقرار دستگاه و همچنين پی آن، قبل از شروع عمليات نصب و مونتاژ بايد توســط

همچنين نحوه مهار اين دستگاهها بايد به ترتيــبي باشــد آــه در. شخص ذیصالح مورد بررسي قرار گيرد       
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 .مقابل حداآثر نيروي باد و طوفان در محل، مقاومت آافي داشته باشند

قسمت هاي مختلف دستگاهها و وسایل باالبر بايد طبق برنامه ذيل مورد بازديدهاي دوره اي يـا ٩-٢-۶-١٢

 .معاينه فني و آزمايش قرار گيرند

بازديد روزانه قالبها، حلقه ها، اتصاالت، چنگكها، آابلها، زنجيرها و به طور آلي تمام لوازمــي آــه بــراي: الف

بستــن و بلنــد آردن بار مورد استفــاده قرار مي گيــــرند، از نظـــر فرسـودگي، خوردگـي، شــكستگي،

 .ترك خوردگي و هر نوع عيب و ايرادهاي ظاهري ديگر، توسط متصدي و مسئول دستگاه

 .بازديد فني آليه قسمتهاي دستگاه، هفته اي يك بار، توسط شخص ذيصالح: ب

معــاينه فني و آزمايش آليه قسمتهاي دستگاه توسط شخص ذيصالح و صدور گواهينامه اجازه آــار، هــر: ج

ماه يك بار و همچنين قبل از استفاده براي اولين بــار و يـا پـس از هرگونــه جابجــايي و نصــب در محــل ۶

 .جديد

آليه تعميرات اساسي و تعويض قطعات و لوازم اصـلي آــه بـر روي دسـتگاه بــاالبر انجــام مـي ١٠-٢-۶-١٢

اين دفتر همراه با گواهينامـه هـاي. شود، بايد در دفتر ويژه اي ثبت و توسط شخص ذيصالح امضاء گردد                   

ج، بايد حسب مورد نزد مالك و آارفرمــاي دســتگاه بـاالبر نگهـداري و در ٩-٢-٦-١٢اجازه آار موضوع بند       

 .هنگام لزوم ارائه گردد

 :رانندگان يا متصديان دستگاهها و وسایل باالبر بايد داراي شرايط زير باشند ١١-٢-۶-١٢

از لحاظ جسمي و رواني در سالمت آامل بوده و داراي گواهينامه بهداشتي از مراآز مورد تأييـد وزارت: الف

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند

 .دوره آموزشي الزم را طي نموده و داراي گواهينامه مربوطه و پروانه مهارت فني باشند: ب

، عالوه بر شرايط فوق، داشــتن گواهينامــه رانندگــي)نصب شده بر روي آاميون     (در مورد جرثقيل متحرك      : ج

 .مربوط، طبق ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي نيز الزامي است

متصدي يا راننده، بايد داراي يك نفر آمك متصدي يا عالمت دهنـده  هر دستگاه باالبر عالوه بر          ١٢-٢-۶-١٢

اين شخص بايد در مورد نحوه عالمت دادن با دستها يــا وســایل هشــدار دهنـده و نـوع عالئـم. نيز باشد 

 .مشخصه و يكنواخت، آموزش الزم را ديده باشد

محل استقرار و مسير حرآت دستگاههاي باالبر بايد قبًال به طور دقيق بازديــد و بررســي شــود ١٣-٢-۶-١٢

تا در موقع حرآت و آار، خطري از طريق نشست زمين، برخورد با ساير جرثقيل هـا و باالبرهـا، آابلهــاي

 .برق يا تأسيسات و بناهاي موجود و يا سقوط در محل هاي حفاري شده و غيره، پيش نيايد

ــه وســيله ١۴-٢-۶-١٢ ــاري ب ــچ ب ــد هي ــاه ســاختماني نباي ــاور آارگ ــابر و فضاهــاي عمومــي مج از روي مع

دستگاههاي باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام اين آار اجتناب ناپذير باشد، بايد بــا رعايــت مفــاد بنــد

اين معابر و فضـاها با استفـاده از وسایل مناسـب محصـــور، محـــدود و يـا مســدود گرديــده و ١-٢-٢-١٢

همچنيـن عالئم هشدار دهنده موثر از قبيل تابلوها، پرچمهاي مخصوص يا چراغهاي چشمك زن به آــار

 .برده شود

رانندگان يا متصديان دستگـــاهها و وســایل بـاالبر در مواقـع آـار آــردن دســتگاهها و يـا هنــــگام ١۵-٢-۶-١٢

 .آويزان بودن بار، مجاز به انجام آار ديگر و رها آردن دستگاه نمي باشند

 .جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده بار ممنوع می باشد ١۶-٢-۶-١٢

در حين انجام آار، راننده يـا اپراتـور دسـتگاه بــاالبر و افـراد آمكــي و عالمــت دهنــده، مجــاز بــه ١٧-٢-۶-١٢

 .خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات نمي باشند

در هنگام باد و طوفان شديد بايد از آارآردن با دستگاهها و وسایل بــاالبر خــودداري نمـود و نيـز ١٨-٢-۶-١٢

افــزایش ارتفــاع تـاور. در حالت آزاد قــرار گــيرد      ) تاور آرين (در چنين مواقعي بايد بازوي جرثقيلهاي برجي        
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 .کرین بایستی در هواي مناسب و با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود

بار بايد به طور آهسته و ماليم جابجا و باال و پـايين آورده شــود، بـه طــوري آــه در شــروع بلنــد ١٩-٢-۶-١٢

آردن يا در حين پايين آوردن و توقف، ضــربه اي بــه دسـتگاه وارد نشـود و آنــترل آن نــيز بــراي اپراتـور بــه

 .راحتي امكان پذير باشد

در زمان استقرار جرثقيل هاي متحرك، بايد از استحكام تكيه گاه جك و عدم احتمال وجــود چــاه ٢٠-٢-۶-١٢

 .با يك گردش آزمايشي دآل، اطمينان حاصل گردد

، سبد يا هر گونه وسيله حمل بار، بايد متناسب با نوع بار و ظرفيت باالبر انتخاب و)باآت(جام   ٢١-٢-۶-١٢

 .داراي تعادل باشد

حفاظتـی« در بکارگيری دستگاهها و وسایل موتوری بـاالبر، بایـد ضــوابط منـدرج در آیيــن نامـه                        ٢٢-٢-۶-١٢

 .رعايت شود» وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشياء در کارگاهها 

  

 وسايل موتوري نقل و انتقال،گودبرداری، خاآبرداري و جابجايي مصالح ساختماني ٣-۶-١٢

اين وسايل شامل ماشين آالت و ديگر وسايل موتوري است آه بــراي جابجـايي مصــالح، خــاك و ١-٣-۶-١٢

ضايعات ساختماني و همچنين در گودبرداري و تخريب در عمليات ساختماني، مورد اســتفاده قــرار مـي

 .گيرند

در موقع آار با وسايل فوق الذآر، بايد قبــل از شــروع آــار روزانـه، ترمـز، جعبــه فرمـان، السـتيك، ٢-٣-۶-١٢

چراغ، بوق، برف پاك آن و ساير قسمتهاي عمل آننده، مورد بازديد و بررسي قـرار گيرنـد تــا از سـالم و

ترمزها بايد به نحوي تعمير و نگهــداري شــوند. آماده به آار بودن قسمتهاي مذآور اطمينان حاصل شود             

ــاهموار و شــيبدار آارگــاه ــار، در آليــه مسيرهــاي ن ــا ظرفيــت آامــل ب ــاد شــده ب ــوري ي آــه وســايل موت

 .ساختماني، قابل آنترل باشند

در آارگاههايي آه از وسايل موتوري خــاآبرداري و جابجــايي مصـالح سـاختماني اســتفاده مـي ٣-٣-۶-١٢

همچنين براي مقابلــه.شود، بايد راههاي ورود و خروج مطمئن، بي خطر و مناسب براي آنها ايجاد گردد                       

با خطرهاي ناشي از حرآــت وسـايل يـاد شـده، الزم اســت عالئــم و وســايل هشــدار دهنـده مناســب،

 .مخصوصًا در مواقع حرآت به سمت عقب فراهم شود

آليـه بارهــا بايــد بــا وســايل. بارگيري بيش از ظرفيت مجاز وسايل موتوري ياد شده ممنوع است           ۴-٣-۶-١٢

ضروري از قبيل زنجير، آابل، طناب، توري، چادر برزنت و نظــاير آن محكــم بـه بدنـه وســيله نقليـه بستــه

شود، تا مانع از سقوط و ريزش احتمالي آنها گردد و نيز با نصب عالئم هشدار دهنده و آگاه آننده نظيــر

 .چراغ چشمك زن يا پرچم قرمز از بروز هرگونه حادثه جلوگيري شود

در موقع بارگيري وسايل نقليـه موتــوري بـه وســيله جراثقـال و امثــال آن بايــد آليــه سـرنشينان، ۵-٣-۶-١٢

.وسايل مذآور را ترك آنند، مگر اينكه آابين راننده با ورقهاي فلزي مقاوم تقويت و محافظت شده باشد

جهت جلوگيري از سقوط افراد به داخــل قيـف هــاي تغذيـه شـونده مـواد و مصــالح سـاختماني، ۶-٣-۶-١٢

 .بایستی تدابير الزم اتخاذ گردد

وسايل موتوري گودبرداری و خاآبرداري از قبيل بلدوزر، لودر، بيل مكانيكــي) پارك(در موقع توقف     ٧-٣-۶-١٢

 .بايد تيغه آنها روي زمين قرار داده شود... و 

در شرايطي آه به دليل سستي بستر يا ازدياد شيب آن احتمال به خطر افتـادن تعـادل وســيله ٨-٣-۶-١٢

 .موتوري وجود دارد بايد قبل از شروع عمليات اقدامات ايمني و حفاظتي به عمل آيد

در موقع تخليه يا بارگيري وسايل موتوري در محيطهـاي بستــه، بايـد تهويـه الزم و آــافي صـورت ٩-٣-۶-١٢
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 .در غير اين صورت بايد موتور آنها خاموش شود. گيرد

در مورد ماشيـن آالت و تجهيزات ساختمانی عالوه بر رعـایت مقـــررات منــدرج در فصـــل ســوم ١٠-٣-۶-١٢

آیين نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، رعایت دستورالعملهای ایمنی سازنده دســتگاههای مـذکور

 .نيز الزامی است

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 وسایل دسترسی ٧-١٢

  

 کليات ١-٧-١٢

منظور از وسايل دسترسي، وسايلي است موقتي از قبيل داربست، نردبان، راه پله، راه شيب  ١-١-٧-١٢

دار و غيره آه براي دسترسي افراد به قسمتهاي مختلف بناي در دست احــداث، تعمــير، بازسـازي و يــا

  .تخريب مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  

 داربست ٢-٧-١٢

داربست سازه اي است موقت شامل یــک یــا چنــد جايگـاه، اجــزاي نگهدارنــده، اتصــاالت و تكيــه ١-٢-٧-١٢

گاهها آه در هنگام اجراي عمليات ساختماني به منظور دسترسي بــه بنـا و حفـظ و نگهـداري آــارگران

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

آليه قسمتهاي داربست شامل جايگاه، اجزاي نگهدارنده، تكيه گاهها، اتصاالت، راههاي عبور و ٢-٢-٧-١٢

پلكان داربست بايد با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب، فوالد و امثــال آن توســط شــخص

ذيصالح طوري طراحي، ساخته و آماده بــه آــار شــود آـه داربسـت عـالوه بــر ايستــايي و پايــداري الزم،

 .ظرفيت پذيرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد

قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در داربست بايــد بــدون پوســيدگي، تــرك خوردگــي و ســاير ٣-٢-٧-١٢

همچنين از رنگ آردن اجزاء چوبي داربست آـه باعـث. نواقصي باشد آه استحكام آن را به خطر اندازد            

 .پوشيده شدن عيوب و نواقص آن مي گردد، بايد خودداري شود

تخته هاي چوبي آه بــراي جايگــاه داربســت مـورد اسـتفاده قــرار مــي گيرنــد، بايــد صــاف، بــدون ۴-٢-٧-١٢

آليه تختـه هـا بايـد داراي ضــخامت. هرگونه زائده و برجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند              

سانتيمتر ضخامت باشـند و طـوري در آنـار يكديگـر ٥سانتيمتر عرض و      ٢٥يكسان بوده و حداقل داراي        

قرار داده و مهاربندي شوند آه به هيچ وجه جابجا نشده و ابـزار و مصــالح از بيــن آنهــا بــه پــایين ســقوط

٢٥٠سـانتيمتر و فاصـله تكيــه گاههــاي تختـه هــا حــداآثر                  ٥٠همچنين عرض جایگاه باید حداقل             . ننمايد

 .سانتيمتر باشد

اجزای فلزي داربست شامل لوله ها، بست ها، پايه ها، چفت ها و ساير قطعات آن بايــد سـالم ۵-٢-٧-١٢

و بدون خوردگي، ترك و عيــب باشـد و همچنيـن لولــه هـاي داربسـت بايــد مستقيــم و بــدون خميدگــي

 .باشند

آليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده آردن داربست، بايد توســط اشــخاص ذيصــالح ۶-٢-٧-١٢

 .انجام شود
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داربست بايد در موارد ذيـل توسـط شــخص ذيصــالح مـورد بازديــد، آنــترل و تأييـد قــرار گــيرد تـا از ٧-٢-٧-١٢

 .پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل شود

 .قبل از شروع به استفاده از آن: الف

 .حداقل هفته اي يك بار در حين استفاده: ب

 .پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن: ج

 .پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه آه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد قرار گيرد: د

براي جلوگيري از خطر سقوط آارگران، بايد در طرف باز جايگاه آار، نرده حفـاظتي مطـابق مفــاد ٨-٢-٧-١٢

همچنين براي پيشگيـري از افتــادن مصـــالح و ابـزار آــار از روي آــف جايـــگاه،. نصب گردد  ١-٥-١٢بخش  

 .نصب شود ٢-٥-١٢بايد در لبه هاي باز جايگاه پاخورهاي مناسب طبق شرايط مندرج در بخش 

در فصل سرما هنگامي آه بر روي جايگاه داربست برف يا يخ وجود داشته باشد، آـارگران نبايـد ٩-٢-٧-١٢

 .روي آن آار آنند، مگر آنكه قبًال برف و يخ از روي جايگاه برداشته شود

شود، مگـر مصـالحي آــه بـراي ١٠-٢-٧-١٢ از داربست نبايد براي انبار آردن مصالح ســاختماني اســتفاده 

در چنين حالتي نـيز بایــد جهـت تعــادل داربســت، بـار. آوتاه مدت و براي انجام آار فوري مورد نياز باشد              

در پايان آار روزانه، بايد آليه مصــالح و ابــزار آـار از روي جايگــاه. روي جايگاه به طور يكنواخت توزيع گردد        

 .داربست تخليه شود

 .براي تامين ايستايي داربست و جلوگيري از واژگون شدن آن رعايت موارد زير الزامي است ١١-٢-٧-١٢

پايه هاي داربست به نحو مطمئني در محــل تكيـه گاههــا مستقـر شــود، بـه طـوري آــه از جابجــايي و: الف

 .لغزش آنها جلوگيري به عمل آيد

پايه هاي داربست در محل استقرار بر روي زمين، بايد روي صفحات مقاوم قرار گيرند، تا از فرو رفتن آنهـا: ب

 .در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شود

داربست بايد در فاصله هاي مناسب عمودي و افقي، به طور محكم به ساختمان متصل و مهـار گــردد تــا: ج

 .از لرزش و نوسان آن در حين آار جلوگيري به عمل آيد

در مواردي آه داربست در دو ضلع مجاور قرار مــي گـيرد، بايــد در محــل تالقــي بـه طــور آامـل بــه يكديگـر: د

 .متصل و آالف شوند

 .در موقع طوفان يا باد شديد باید از آار آردن آارگران بر روي داربست جلوگيري شود: هـ

هنگامي آه در مجاورت خطوط انتقال نيروي برق نياز به نصب داربست باشد، ايــن آـار بايـد بـا ١٢-٢-٧-١٢

 .صورت پذيرد ٨-٤-٢-١٢رعايت مفاد بند 

هنگامي آه مصالح از روي جايگاه داربست بــه طــرف بــاال آشيـده مــي شـود، بايــد بـه طريــق ١٣-٢-٧-١٢

 .مناسبي از برخورد آن با داربست جلوگيري به عمل آيد

پياده آردن و برچيدن داربست چوبي، بايد آليه ميــخ هــا از قطعــات داربســت بـه طــوردر موقع    ١۴-٢-٧-١٢

 .آامل بيرون آشيده شوند

  

  

 نردبان ٣-٧-١٢

نردبان وسيله اي ثابت يا متحرك است آه به منظـور دسترسـي، بـاال رفتـن يــا پاييــن آمــدن بــه ١-٣-٧-١٢

درجه نسبت به افـق، در عمليـات سـاختماني مـورد اسـتفاده قـرار ٥٠صورت شيب دار با زاويه بيش از            

مي گيرد و معموًال شامل دو قطعه در آنار به نام پايه و قطعاتي غـير لغزنــده در وسـط بـه نــام پلــه مــي

نردبــان. (درجه، نردبان در نظر گرفتــه شـود        ٥٠به طور آلي بايد هر راه پله با زاويه شيب بيش از              . باشد
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 )درجه ٩٠تا  ٥٠درجه و نردبان ثابت،  ٧٥تا  ٥٠متحرك، 

در صورت عدم دسترسي به وسايل مطمئن براي رسيدن بـه نقــاط فوقــاني ســاختمان يـا بـراي ٢-٣-٧-١٢

دسترسي موقت به طبقات، قبل از ايجاد راه پله دائم يا موقت، مي توان از انواع مختلف نردبـان اعـم از

 :چوبي، فلـزي، يك طرفه، دو طرفه، ثابت و متحرك با رعايت موارد زير استفاده نمود

 .از نردبانهايي آه پله ها يا پايه هاي آن ترك خورده يا نقص ديگري داشته باشند، نبايد استفاده شود: الف

پايه ها و تكيــه گاه نردبان بايـد در جـايي ثابـت قـرار گـيرد، بــه طـوري آـه امــــكان هيــچ لغزشــي وجـود: ب

هنگـام. همچنين پله ها و پايه هاي نردبانها نبايد به مواد روغـني و لغزنـده آلــوده باشــند             . نداشته باشد

 .استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع مي باشد

 .پله هاي نردبان فلزي بايد آجدار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشگيري به عمل آيد: ج

نردبان را نبايد جلوي دربي آه باز است يا قابل باز شدن است، قــرار داد مگــر آنكــه درب بـه نحــو مطمئـن: د

 .بسته يا قفل شده باشد

طول نردبان بايد حداقل يك متر از آفي آه براي رسيدن به آن مورد استفاده قرار مي گيرد، بلنــدتر بــوده: هـ

 .و اين قسمت اضافي فاقد پله باشد

در مــواردي آــه رفــت و آمــد زيــاد اســت و همچنيــن در ســاختمانهاي بيــش از دو طبقــه، بايــد از ٣-٣-٧-١٢

نردبانهاي جداگانه براي باال رفتن و پايين آمدن استفاده شود و در هيچ حالتي نبايد از يك نردبان بيش از

 .يك نفر به طور همزمان استفاده آنند

متر يك پاگرد تعبيه شود و هر قطعه از نردبان آــه بيـن دو ٩در نردبانهاي ثابت بايد حداآثر در هر             ۴-٣-٧-١٢

همچنين نردبان و پاگرد آن بايد به وسيله نرده مطابـق. پاگرد قرار دارد، نبايد در امتداد قطعه قبلي باشد        

 .محافظت شود ١-٥-١٢مفـاد بخش 

افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامي از قبيل جعبه يا بشكه در زير پايه هاي آن يا اتصـال دو ۵-٣-٧-١٢

به عالوه نبايد نردبان يك طرفه با طول بيش از ده متر مورد استفاده. نردبان آوتاه به يكديگر مجاز نيست    

 .قرار گيرد

نردبان دو طرفه بايد مجهز به قيد يا ضامني باشد آه از بـه هـم خـوردن شــيب آن جلوگــيري بــه ۶-٣-٧-١٢

 .متر بيشتر باشد ٣ضمنًا در حالت باز نبايد ارتفاع آن از . عمل آيد

چنانچه نردبان در محلي آه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد بـه وسـيله گــوه يـا آفشــك ٧-٣-٧-١٢

همچنيــن تكيـه گـاه. الستيكي شياردار يا وسايل و موانع ديگر از لغزش و حرآت پايه ها جلوگيري شود                         

 .باال بايد داراي استحكام آافي باشد

  

  

 راه پله هاي موقت ۴-٧-١٢

در زمان احداث ساختمان براي حمل مصالح، رفت و آمد آارگران و دسترسي به طبقات، بايــد در ١-۴-٧-١٢

اولين زمان ممكن حداقل يك راه پله موقت نصب شود و در تمام مـدتي آــه عمليـات ســاختماني ادامــه

 .دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداري گردد

ضوابط و مقــررات مبحـث الزامـــات عمومــي ساختـــمان ٢-۴-٧-١٢ پلــه هاي راه پله موقت بايـد بــا رعايــت 

 :و رعايت موارد زير نصب شود) مبحث چهارم مقررات ملي ساختماني ايران(

٢٥پله هاي موقت بايد داراي ابعاد يكسان بوده و عرض آنها حداقل يك متر، پهنــــاي آـف آنهـا حـداقل                          : الف

 .سانتيمتر و اختالف سطح بين دو پاگرد حداکثر چهار متر باشد ٢٢سانتيمتر، ارتفاع آنها حداکثر 

از چوب، فلز، بتن و نظاير آن طــوري ســاخته شــود آــه ضــمن جلوگــيري از لغـزش و سـقوط افـراد، واجـد: ب

         

3of4یƪرƙƪد ýایƪو 

2008/02/26



نسبت بـه حـداآثر بارهـاي وارده ٥/٢استحكام و مقاومت آافي بوده و داراي ضريب ايمني بارگذاري حداقل           

 .باشد

در استفاده موقت از شيب راه پله هاي دائم، بايد پله هاي موقتي بـا رعايـت مفـاد بنـدهاي فــوق ايجــاد: ج

 .گردد

اطراف باز راه پله هاي موقت بايد بالفاصله بعد از برپايي و نصـب، با حفـاظ منــاسب مطابق مفـاد بخــش: د

 .محافظت شوند ١-۵-١٢

  

 راههاي شيب دار و معابر ۵-٧-١٢

درجـه ٥/١١راه شيب دار در آارگاه ساختــماني راهي است آه زاويـه آن با سطح افق حـداآثر                          ١-۵-٧-١٢

بوده و براي عبور و مرور افراد و حمل و نقــل وســایل، تجهــيزات و مصــالح ســاختماني) درصد ٢٠شيب  (

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

معابر در آارگاههاي ساختماني عبارتند از گذرگاههاي افقي آه بر روي زمين يـا آــف طبقــات يـا ٢-۵-٧-١٢

داربست ها و غيره براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وســایل، تجهــيزات و مصــالح سـاختماني مـورد

 .استفاده قرار مي گيرند

راههــاي شــيب دار و معــابر بایــد واجــد اســتحكام و مقاومــت آــافي بــوده و داراي ضــريب ايمنــي ٣-۵-٧-١٢

ضمنًا پوشش آف اين راهها و معابر بايد بــا. نسبت به حداآثر بارهاي وارده باشند         ٥/٢بارگذاري حداقل     

استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طــوري طراحــي و ســاخته شــود آــه موجــب لغــزش و سـقوط افـراد

سـانتيمتر آمتـر ٥نشود و در صورت استفاده از تخته چوبي بـراي پوشـش آــف، ضــخامت آنهــا نبايــد از                            

همچنين اطراف باز راههاي شيب دار و معابر آه احتمال سقوط افراد را در بر دارد، بايد بــا رعايـت. باشد

 .محافظت گردند١-٥-١٢مفاد بخش 

٦٠راههاي شيب دار و معابري آه فقط بــراي عبــور افـراد ايجـاد مـي شـوند، بايـد داراي حــداقل                       ۵-۴-٧-١٢

 .سانتيمترعرض باشند

راههاي شيب دار و معابري آه عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستي و يا فرغون نيز مورد ۵-۵-٧-١٢

١٠زاويــه حـدود     (درصــد شــيب    ١٨استفاده قرار مي گيرند، بايد دارای حداقل يــك مــتر عــرض و حــداآثر                  

متر ٤فاصله عمودي بين پاگردهاي متوالي سطح شيب دار نبايد بيش از                     . و سطح هموار باشند     ) درجه

 .باشد

عرض راههاي شيب دار و معابري آه براي حمـل و جابجــايي وســايل ســنگين يـا وســایل نقليــه ۵-۶-٧-١٢

متر باشد، بـه عـالوه در طــرفين آن بايــد موانــع محكــم و مناسـب ٥/٣استفاده مي شوند، نبايد آمتر از        

 .نصب گردد

مــتر بــوده و جـداره ٤عرض راههاي شيب دار آه در گودبرداريها ايجاد مي شود بايستي حــداقل    ٧-۵-٧-١٢

 .هاي آن نيز به نحو مقتضي پايدار گردند

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 وسایل دسترسی ٧-١٢

  

 کليات ١-٧-١٢

منظور از وسايل دسترسي، وسايلي است موقتي از قبيل داربست، نردبان، راه پله، راه شيب  ١-١-٧-١٢

دار و غيره آه براي دسترسي افراد به قسمتهاي مختلف بناي در دست احــداث، تعمــير، بازسـازي و يــا

  .تخريب مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  

 داربست ٢-٧-١٢

داربست سازه اي است موقت شامل یــک یــا چنــد جايگـاه، اجــزاي نگهدارنــده، اتصــاالت و تكيــه ١-٢-٧-١٢

گاهها آه در هنگام اجراي عمليات ساختماني به منظور دسترسي بــه بنـا و حفـظ و نگهـداري آــارگران

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

آليه قسمتهاي داربست شامل جايگاه، اجزاي نگهدارنده، تكيه گاهها، اتصاالت، راههاي عبور و ٢-٢-٧-١٢

پلكان داربست بايد با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب، فوالد و امثــال آن توســط شــخص

ذيصالح طوري طراحي، ساخته و آماده بــه آــار شــود آـه داربسـت عـالوه بــر ايستــايي و پايــداري الزم،

 .ظرفيت پذيرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد

قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در داربست بايــد بــدون پوســيدگي، تــرك خوردگــي و ســاير ٣-٢-٧-١٢

همچنين از رنگ آردن اجزاء چوبي داربست آـه باعـث. نواقصي باشد آه استحكام آن را به خطر اندازد            

 .پوشيده شدن عيوب و نواقص آن مي گردد، بايد خودداري شود

تخته هاي چوبي آه بــراي جايگــاه داربســت مـورد اسـتفاده قــرار مــي گيرنــد، بايــد صــاف، بــدون ۴-٢-٧-١٢

آليه تختـه هـا بايـد داراي ضــخامت. هرگونه زائده و برجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند              

سانتيمتر ضخامت باشـند و طـوري در آنـار يكديگـر ٥سانتيمتر عرض و      ٢٥يكسان بوده و حداقل داراي        

قرار داده و مهاربندي شوند آه به هيچ وجه جابجا نشده و ابـزار و مصــالح از بيــن آنهــا بــه پــایين ســقوط

٢٥٠سـانتيمتر و فاصـله تكيــه گاههــاي تختـه هــا حــداآثر                  ٥٠همچنين عرض جایگاه باید حداقل             . ننمايد

 .سانتيمتر باشد

اجزای فلزي داربست شامل لوله ها، بست ها، پايه ها، چفت ها و ساير قطعات آن بايــد سـالم ۵-٢-٧-١٢

و بدون خوردگي، ترك و عيــب باشـد و همچنيـن لولــه هـاي داربسـت بايــد مستقيــم و بــدون خميدگــي

 .باشند

آليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده آردن داربست، بايد توســط اشــخاص ذيصــالح ۶-٢-٧-١٢

 .انجام شود
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داربست بايد در موارد ذيـل توسـط شــخص ذيصــالح مـورد بازديــد، آنــترل و تأييـد قــرار گــيرد تـا از ٧-٢-٧-١٢

 .پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل شود

 .قبل از شروع به استفاده از آن: الف

 .حداقل هفته اي يك بار در حين استفاده: ب

 .پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن: ج

 .پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه آه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد قرار گيرد: د

براي جلوگيري از خطر سقوط آارگران، بايد در طرف باز جايگاه آار، نرده حفـاظتي مطـابق مفــاد ٨-٢-٧-١٢

همچنين براي پيشگيـري از افتــادن مصـــالح و ابـزار آــار از روي آــف جايـــگاه،. نصب گردد  ١-٥-١٢بخش  

 .نصب شود ٢-٥-١٢بايد در لبه هاي باز جايگاه پاخورهاي مناسب طبق شرايط مندرج در بخش 

در فصل سرما هنگامي آه بر روي جايگاه داربست برف يا يخ وجود داشته باشد، آـارگران نبايـد ٩-٢-٧-١٢

 .روي آن آار آنند، مگر آنكه قبًال برف و يخ از روي جايگاه برداشته شود

شود، مگـر مصـالحي آــه بـراي ١٠-٢-٧-١٢ از داربست نبايد براي انبار آردن مصالح ســاختماني اســتفاده 

در چنين حالتي نـيز بایــد جهـت تعــادل داربســت، بـار. آوتاه مدت و براي انجام آار فوري مورد نياز باشد              

در پايان آار روزانه، بايد آليه مصــالح و ابــزار آـار از روي جايگــاه. روي جايگاه به طور يكنواخت توزيع گردد        

 .داربست تخليه شود

 .براي تامين ايستايي داربست و جلوگيري از واژگون شدن آن رعايت موارد زير الزامي است ١١-٢-٧-١٢

پايه هاي داربست به نحو مطمئني در محــل تكيـه گاههــا مستقـر شــود، بـه طـوري آــه از جابجــايي و: الف

 .لغزش آنها جلوگيري به عمل آيد

پايه هاي داربست در محل استقرار بر روي زمين، بايد روي صفحات مقاوم قرار گيرند، تا از فرو رفتن آنهـا: ب

 .در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شود

داربست بايد در فاصله هاي مناسب عمودي و افقي، به طور محكم به ساختمان متصل و مهـار گــردد تــا: ج

 .از لرزش و نوسان آن در حين آار جلوگيري به عمل آيد

در مواردي آه داربست در دو ضلع مجاور قرار مــي گـيرد، بايــد در محــل تالقــي بـه طــور آامـل بــه يكديگـر: د

 .متصل و آالف شوند

 .در موقع طوفان يا باد شديد باید از آار آردن آارگران بر روي داربست جلوگيري شود: هـ

هنگامي آه در مجاورت خطوط انتقال نيروي برق نياز به نصب داربست باشد، ايــن آـار بايـد بـا ١٢-٢-٧-١٢

 .صورت پذيرد ٨-٤-٢-١٢رعايت مفاد بند 

هنگامي آه مصالح از روي جايگاه داربست بــه طــرف بــاال آشيـده مــي شـود، بايــد بـه طريــق ١٣-٢-٧-١٢

 .مناسبي از برخورد آن با داربست جلوگيري به عمل آيد

پياده آردن و برچيدن داربست چوبي، بايد آليه ميــخ هــا از قطعــات داربســت بـه طــوردر موقع    ١۴-٢-٧-١٢

 .آامل بيرون آشيده شوند

  

  

 نردبان ٣-٧-١٢

نردبان وسيله اي ثابت يا متحرك است آه به منظـور دسترسـي، بـاال رفتـن يــا پاييــن آمــدن بــه ١-٣-٧-١٢

درجه نسبت به افـق، در عمليـات سـاختماني مـورد اسـتفاده قـرار ٥٠صورت شيب دار با زاويه بيش از            

مي گيرد و معموًال شامل دو قطعه در آنار به نام پايه و قطعاتي غـير لغزنــده در وسـط بـه نــام پلــه مــي

نردبــان. (درجه، نردبان در نظر گرفتــه شـود        ٥٠به طور آلي بايد هر راه پله با زاويه شيب بيش از              . باشد
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 )درجه ٩٠تا  ٥٠درجه و نردبان ثابت،  ٧٥تا  ٥٠متحرك، 

در صورت عدم دسترسي به وسايل مطمئن براي رسيدن بـه نقــاط فوقــاني ســاختمان يـا بـراي ٢-٣-٧-١٢

دسترسي موقت به طبقات، قبل از ايجاد راه پله دائم يا موقت، مي توان از انواع مختلف نردبـان اعـم از

 :چوبي، فلـزي، يك طرفه، دو طرفه، ثابت و متحرك با رعايت موارد زير استفاده نمود

 .از نردبانهايي آه پله ها يا پايه هاي آن ترك خورده يا نقص ديگري داشته باشند، نبايد استفاده شود: الف

پايه ها و تكيــه گاه نردبان بايـد در جـايي ثابـت قـرار گـيرد، بــه طـوري آـه امــــكان هيــچ لغزشــي وجـود: ب

هنگـام. همچنين پله ها و پايه هاي نردبانها نبايد به مواد روغـني و لغزنـده آلــوده باشــند             . نداشته باشد

 .استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع مي باشد

 .پله هاي نردبان فلزي بايد آجدار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشگيري به عمل آيد: ج

نردبان را نبايد جلوي دربي آه باز است يا قابل باز شدن است، قــرار داد مگــر آنكــه درب بـه نحــو مطمئـن: د

 .بسته يا قفل شده باشد

طول نردبان بايد حداقل يك متر از آفي آه براي رسيدن به آن مورد استفاده قرار مي گيرد، بلنــدتر بــوده: هـ

 .و اين قسمت اضافي فاقد پله باشد

در مــواردي آــه رفــت و آمــد زيــاد اســت و همچنيــن در ســاختمانهاي بيــش از دو طبقــه، بايــد از ٣-٣-٧-١٢

نردبانهاي جداگانه براي باال رفتن و پايين آمدن استفاده شود و در هيچ حالتي نبايد از يك نردبان بيش از

 .يك نفر به طور همزمان استفاده آنند

متر يك پاگرد تعبيه شود و هر قطعه از نردبان آــه بيـن دو ٩در نردبانهاي ثابت بايد حداآثر در هر             ۴-٣-٧-١٢

همچنين نردبان و پاگرد آن بايد به وسيله نرده مطابـق. پاگرد قرار دارد، نبايد در امتداد قطعه قبلي باشد        

 .محافظت شود ١-٥-١٢مفـاد بخش 

افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن اجسامي از قبيل جعبه يا بشكه در زير پايه هاي آن يا اتصـال دو ۵-٣-٧-١٢

به عالوه نبايد نردبان يك طرفه با طول بيش از ده متر مورد استفاده. نردبان آوتاه به يكديگر مجاز نيست    

 .قرار گيرد

نردبان دو طرفه بايد مجهز به قيد يا ضامني باشد آه از بـه هـم خـوردن شــيب آن جلوگــيري بــه ۶-٣-٧-١٢

 .متر بيشتر باشد ٣ضمنًا در حالت باز نبايد ارتفاع آن از . عمل آيد

چنانچه نردبان در محلي آه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد بـه وسـيله گــوه يـا آفشــك ٧-٣-٧-١٢

همچنيــن تكيـه گـاه. الستيكي شياردار يا وسايل و موانع ديگر از لغزش و حرآت پايه ها جلوگيري شود                         

 .باال بايد داراي استحكام آافي باشد

  

  

 راه پله هاي موقت ۴-٧-١٢

در زمان احداث ساختمان براي حمل مصالح، رفت و آمد آارگران و دسترسي به طبقات، بايــد در ١-۴-٧-١٢

اولين زمان ممكن حداقل يك راه پله موقت نصب شود و در تمام مـدتي آــه عمليـات ســاختماني ادامــه

 .دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداري گردد

ضوابط و مقــررات مبحـث الزامـــات عمومــي ساختـــمان ٢-۴-٧-١٢ پلــه هاي راه پله موقت بايـد بــا رعايــت 

 :و رعايت موارد زير نصب شود) مبحث چهارم مقررات ملي ساختماني ايران(

٢٥پله هاي موقت بايد داراي ابعاد يكسان بوده و عرض آنها حداقل يك متر، پهنــــاي آـف آنهـا حـداقل                          : الف

 .سانتيمتر و اختالف سطح بين دو پاگرد حداکثر چهار متر باشد ٢٢سانتيمتر، ارتفاع آنها حداکثر 

از چوب، فلز، بتن و نظاير آن طــوري ســاخته شــود آــه ضــمن جلوگــيري از لغـزش و سـقوط افـراد، واجـد: ب
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نسبت بـه حـداآثر بارهـاي وارده ٥/٢استحكام و مقاومت آافي بوده و داراي ضريب ايمني بارگذاري حداقل           

 .باشد

در استفاده موقت از شيب راه پله هاي دائم، بايد پله هاي موقتي بـا رعايـت مفـاد بنـدهاي فــوق ايجــاد: ج

 .گردد

اطراف باز راه پله هاي موقت بايد بالفاصله بعد از برپايي و نصـب، با حفـاظ منــاسب مطابق مفـاد بخــش: د

 .محافظت شوند ١-۵-١٢

  

 راههاي شيب دار و معابر ۵-٧-١٢

درجـه ٥/١١راه شيب دار در آارگاه ساختــماني راهي است آه زاويـه آن با سطح افق حـداآثر                          ١-۵-٧-١٢

بوده و براي عبور و مرور افراد و حمل و نقــل وســایل، تجهــيزات و مصــالح ســاختماني) درصد ٢٠شيب  (

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

معابر در آارگاههاي ساختماني عبارتند از گذرگاههاي افقي آه بر روي زمين يـا آــف طبقــات يـا ٢-۵-٧-١٢

داربست ها و غيره براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وســایل، تجهــيزات و مصــالح سـاختماني مـورد

 .استفاده قرار مي گيرند

راههــاي شــيب دار و معــابر بایــد واجــد اســتحكام و مقاومــت آــافي بــوده و داراي ضــريب ايمنــي ٣-۵-٧-١٢

ضمنًا پوشش آف اين راهها و معابر بايد بــا. نسبت به حداآثر بارهاي وارده باشند         ٥/٢بارگذاري حداقل     

استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طــوري طراحــي و ســاخته شــود آــه موجــب لغــزش و سـقوط افـراد

سـانتيمتر آمتـر ٥نشود و در صورت استفاده از تخته چوبي بـراي پوشـش آــف، ضــخامت آنهــا نبايــد از                            

همچنين اطراف باز راههاي شيب دار و معابر آه احتمال سقوط افراد را در بر دارد، بايد بــا رعايـت. باشد

 .محافظت گردند١-٥-١٢مفاد بخش 

٦٠راههاي شيب دار و معابري آه فقط بــراي عبــور افـراد ايجـاد مـي شـوند، بايـد داراي حــداقل                       ۵-۴-٧-١٢

 .سانتيمترعرض باشند

راههاي شيب دار و معابري آه عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستي و يا فرغون نيز مورد ۵-۵-٧-١٢

١٠زاويــه حـدود     (درصــد شــيب    ١٨استفاده قرار مي گيرند، بايد دارای حداقل يــك مــتر عــرض و حــداآثر                  

متر ٤فاصله عمودي بين پاگردهاي متوالي سطح شيب دار نبايد بيش از                     . و سطح هموار باشند     ) درجه

 .باشد

عرض راههاي شيب دار و معابري آه براي حمـل و جابجــايي وســايل ســنگين يـا وســایل نقليــه ۵-۶-٧-١٢

متر باشد، بـه عـالوه در طــرفين آن بايــد موانــع محكــم و مناسـب ٥/٣استفاده مي شوند، نبايد آمتر از        

 .نصب گردد

مــتر بــوده و جـداره ٤عرض راههاي شيب دار آه در گودبرداريها ايجاد مي شود بايستي حــداقل    ٧-۵-٧-١٢

 .هاي آن نيز به نحو مقتضي پايدار گردند

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد

4of4یƪرƙƪد ýایƪو 

2008/02/26



  

 تخریب

 کليات ١-٨-١٢

هر اقدامي آه مستلزم جدا آردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازي، تعمــير، مرمـت ١-١-٨-١٢

 .و بازسازي تمام يا قسمتي از بنا باشد، تخريب ناميده مي شود

قبل از شروع عمليات تخريب بايد با آســب نظــر از مهنـدس نـاظر برنامــه ريــزي و اقــدامهاي زيـر ٢-١-٨-١٢

 :انجام گيرد

 .مجوز الزم از مرجع رسمي ساختمان اخذ شود: الف

با اطالع و همكاري موسسات ذيربط جريان آب، برق، گاز و سرويسهاي مشابه قطــع يــا در صـورت لـزوم: ب

سالم سازي، محدود و نگهداري شود، به طوري آه راههاي دسترسـي بــه آنهـا و شــير آتــش نشانــي

 .محفوظ بماند

زمان و مدت قطع سرويسهاي فوق و شروع عمليات تخريب حداقل يـك هفتـه قبـل، بـه اطــالع ســاآنين: ج

عدم رعايـت محـدوديت فــوق، فقـط هنگـامي مجــاز اسـت آــه عــدم. ساختمانهاي مجاور رسانده شود    

لــزوم ايـن امــر بايـد قبـًال بـه تاييـد مرجـع رســمي ســاختمان. تخريب فوري بنا، ايمني را به خطر انــدازد            

 .رسيده باشد

اقدامات الزم، براي محافظت از پياده روها و معابر عمومي مجاور ساختمان مورد تخريب، انجام شود و در: د

-١٢صورت نياز به محدود يا مسدود نمودن آنها با آسب اجـازه از مراجع ذيربط با رعايت مفــاد بنـدهاي                                   

 .، اقدام الزم به عمل آيد٢-٢-٢-١٢و  ١-٢-٢-١٢و  ١-١-٢

-١٢وسایل و تجهيزات الزم متناسب با محل و نوع ساختـمان و روش تخريب با رعايت ويژگيــهاي بخــش                              : هـ

 .تهيه شود ٣-۶

اثرات ناشي از تخريب بنا در پايداري سازه هاي همجوار، توسط شخص ذيصالح بررسـي و تـدابير الزم در: و

 .جهت پايداري ابنيه مجاور اتخاذ گردد

برنامه ريزي براي جمع آوري و دفع مواد حاصل از تخريب و انتخاب محــل مجــاز بــراي انباشـتن آنهــا انجـام: ز

 .شود

در تخريب ساختمانهاي خاص نظير آارخانه هـا، بيمارســتانها، دودآشهـاي صــنعتي و ديگــر امــاآني آـه: ح

سط افـراد ذيصـالح مــورد بازديــد قرارگــيرد و وســايل و تاسيسات ويژه دارند، قسمتهاي مربوطــه بايـد تو

 .تجهيزات الزم براي تخريب و مقابله با خطرهاي ناشي از آن فراهم شود

در صورتي آه ساختمان مورد تخريب داراي برقگير باشد، ابتدا بايــد برقگــير از ســاختمان جــدا شــود و در: ط

 .صورت لزوم مجددًا در نزديكترين فاصله نصب و آماده به آار گردد

 .آليه شيشه هاي ساختمان مورد تخريب بايد از محل نصب شده جدا و در مكان مناسبي انبار گردد: ي

در عمليــات تخريــب بايــد آــارگران باتجربــه بكــار گرفتــه شــده و اشــخاص ذيصــالح بــر آــار آنــان نظــارت و: ك
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همچنيــن ســاير افــراد از جملــه. دستورالعملها، روشها و مراحل مختلف اجراي آار را به آنان گوشــزد نماينـد                 

 .رانندگان و متصديان ماشين آالت و تجهيزات مربوطه، بايد از اشخاص ذيصالح باشند

آليه راههاي ارتباطي ساختمان مورد تخريب به استثناي پلكانها، راهروهـا، نردبانهـا و درهايـي ٣-١-٨-١٢

بــه عـالوه هيـچ راه. آه براي عبور آارگران استفاده مي شوند، بايد در تمام مدت تخريب مسدود گردند                      

 .خروجي قبل از اينكه راه ديگر تأييد شده اي جايگزين شود نبايد تخريب گردد

در تخريب ساختمانهايي آه بر اثــر فرســودگي، سـيل، آتـش ســوزي، زلزلـه، انفجــار و نظــاير آن ۴-١-٨-١٢

آسيب ديده يا از بين رفته اند، براي جلوگيري از ريزش و خرابي ناگهاني بايد ديوارها قبل از تخريــب زيــر

 .نظر شخص ذيصالح مهار و شمع بندي شوند

در صورتي آه ارتفاع ساختمان مورد تخريب از ساختمانها و تاسيسات همجـوار بيشـتر باشـد و ۵-١-٨-١٢

امكان ريزش مصالح و ابـزار آــار بـه داخـل يـا روي بناهــا و تاســيسات مجــاور وجــود داشــته باشـد، بايــد

 .اقدامات الزم از قبيل نصب سرپوش حفاظتي با مقاومت آافي به عمل آيد

هر يك از اجـزاي ساختمــان مورد تخريــب و تجهـيزات مـورد استفـــاده اعــم از آــف، آـف موقــت، ۶-١-٨-١٢

چوب بست، پله های موقت، سـقف و سـاير اجــزاي راهروهـاي سرپوشــيده و راهروهـاي عبـور و مــرور

 .آارگران، پلكانها و نردبانها نبايد بيش از دو سوم مقاومت خود، بارگذاري شوند

ميخهاي موجود در تيرها يا تخته هاي ناشي از تخريب بايد بالفاصله به داخل چـوب فـرو آوبيـده ٧-١-٨-١٢

 .يا بيرون آشيده شوند

تخريب بايد از باالترين قسمت يا طبقه شروع شود و به پايين ترين قسمت يا طبقه ختــم گــردد، ٨-١-٨-١٢

مگر در موارد خاص آه تخريب به طور يكجا، بـا اسـتفاده از مـواد منفجــره در پـي و طبقـات از راه دور بــا 

رعايت آليـه احتياط ها و مقــررات ايمني مربوط و آسب مجــوزهاي الزم انجام و یا از طريـق آشيــــدن

 .با آابل و واژگون آردن و يا از طريق ضربه زدن با وزنه هاي در حال نوسان انجام شود

در پايان آار روزانه، قسمتهاي در دست تخريب نبايد در شرايط ناپايداري آه در برابر فشار باد يـا ٩-١-٨-١٢

ارتعاشات آسيب پذير باشند، رها گردند و همچنين بايد با بررسي الزم اطمينان حاصــل شــود آــه آليــه

قسمتهاي باقيمانده از عمليات تخريب و همچنين چوب بست ها، شمع ها، سپرها، حائــل هــا و ســاير

 .وسايل حفاظتي، پايداري و ايمني الزم را دارند

مصــالح و ضــايعات جــدا شــده از ســاختمان مــورد تخريــب در پيــاده رو و ديگــر معــابر وانباشــتن  ١٠-١-٨-١٢

در صــورتي آــه در محـل. فضاهاي عمومي بدون آسب مجوز از مرجع رسمي ساختمان ممنـوع اســت               

مورد تخريب زمين و فضاي آافي براي انباشتن مصالح و ضايعات وجود نداشته باشد، بايد هــر روز مــواد

 .جدا شده به مكان مجاز ديگر منتقل گردد

  

 تخريب آف وسقف ٢-٨-١٢

قبل از تخريب سقفها بايد راههاي ورودي به طبقه زير آن طــوري مسـدود گـردد، آــه هيــچ آـس ١-٢-٨-١٢

 .نتواند از آن رفت و آمد آند

در طاقهاي ضربي، چه هنگامي آه دهانه اي در آن ايجاد مي شود و چه در هنگام تخريب آلي ٢-٢-٨-١٢

 .آن، بايد آجرها و مصالح بين دو تير آهن تا تكيه گاههاي طاق به طور آامل برداشته شود

در تخريب سقف هايي آه از بتن پيش یا پس تنيده تشكيل يافته اند، بايد توجه آافي به انــرژي ٣-٢-٨-١٢

 .ذخيره شده در بتن و خطرهاي ناشي از آزاد شدن آن به عمل آيد

هنگام تخريب سقف، پس از برداشتن قسمتي از آن، بايـد روي تـيرآهن هــا يــا تيرچـه هــا تختــه ۴-٢-٨-١٢

سانتيمتر بـه طــور عرضــي و بــه تعــداد آـافي قــرار داده ٥سانتيمتر و ضخامت      ٢٥هاي چوبي به عرض       
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 .شود تا آارگران مربوطه بتوانند در روي آنها به طور مطمئن مستقر شده و به آار خود ادامه دهند

در تخريب طاقهاي شيرواني يا چوبي، ابتـدا بايــد قسمتهــاي پوشــشي سـقف برداشــته شــود، ۵-٢-٨-١٢

 .سپس نسبت به برچيدن خرپا يا اسكلت سقف اقدام گردد

  

 تخريب ديوارها ٣-٨-١٢

هيچ يك از تكيه گاهها نبايد در طبقه اي برداشته شود، مگر آنكه آليــه قسمتهـاي طبقــه بـاالي ١-٣-٨-١٢

 .آن قبًال تخريب و برداشته شده باشد

برابر ضخامت آن باشد، نبايد بدون مهاربندي ٢٢تمام يا قسمتي از ديواري آه ارتفاع آن بيش از                ٢-٣-٨-١٢

 .جانبي آزاد بماند، مگر اينكه اساسًا براي ارتفاع بيشتر محاسبه و ساخته شده باشد

مــتري از آنهـا آليــه سوراخـــهايي آـه در آــف ٣قبل از تخـــريب هر يك از ديوارها، بايد تا فاصله              ٣-٣-٨-١٢

 .قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند

تخريب ديوارهايي آه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمان مجاور ساخته شده اند، بايد پس از ۴-٣-٨-١٢

 .اجراي سازه هاي نگهبان انجام شود 

  

 تخريب اسكلت ساختمان ۴-٨-١٢

در صورتي آه براي تخريب اسكلت ساختمان از جرثقيل يا وسايل مشابــه اسـتفاده شـود، بايــد ١-۴-٨-١٢

براي حفـظ تعـادل و جلوگـيري از لنگـر بــار وصـدمه بــه اشـخاص، ســاختمانها، تاســيسات وتجهـيزات يــا

 .اسكلت ساختمان مورد تخريب، از طناب هدايت آننده استفاده شود

قبل از بريدن تيرآهن بايد اقدامات الزم به منظور جلوگيري از سقوط آزاد تيرآهن بعــد از بـرش بــه ٢-۴-٨-١٢

 .عمل آيد

  

 تخريب دودآش هاي بلند صنعتي و سازه هاي مشابه  ۵-٨-١٢

قبل از تخريب دودآش هاي بلند صنعتي وسازه هاي مشابه، از طريق انفجار يــا واژگونــي، بايــد ١-۵-٨-١٢

 .محدوده اي محافظت شده و مطمئن با وسعت آافي در اطراف آن در نظر گرفته شود

در صورتي آه قرار باشد سازه هاي فوق الذآر به طريق دستي تخريب گردند، بايـد از داربســت ٢-۵-٨-١٢

استفاده شده و به تناسب تخريب سازه از بـاال بــه پـايين، ســكوي داربسـت نــيز بـه تــدريج پـايين آورده

شود، به ترتيبي آه همواره محل استقرار آارگران مربوطه پــايين تـر از نقطــه بـاالیي سـازه بــوده و ايــن

 .سانتيمتر باشد ١٥٠سانتيمتر و حداآثر  ٥٠اختالف ارتفاع حداقل 

مصالح و ضايعات حاصل از تخريب سازه هاي مورد بحث بايد از داخل آنها به پايين ريخته شـود و ٣-۵-٨-١٢

براي جلوگيري از انباشته شدن و تراآم مصالح و ضايعات، بايد قبًال دريچه اي در قسمت تحتاني ســازه

 .تخليه مواد مذآور بايستي پس از توقف آار تخريب، انجام شود. براي تخليه آنها ايجاد شود

  

 مصالح و ضايعات ۶-٨-١٢

مصالح ساختماني و ضايعات حاصل از تخريب نبايد به طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر ١-۶-٨-١٢

 .اينكه تخليه از داخل آانالهاي مخصوص پيش بيني شده انجام گيرد

در صورتي آه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخريـب، در همــان محـل، انبـار و ٢-۶-٨-١٢

 .نگهداري شود، بايد وسايل اطفاي حريق مناسب به تعداد و مقدار آافي فراهم شود

ضايعات به دست آمده از مواد راديواآتيو، آزبست، مواد سمي يا مواد آلـوده آننــده، بايــد جـدا از ٣-۶-٨-١٢
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 .بقيه ضايعات به دقت نگهداري و بسته بندي شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند

مصالح و ضايعات ناشي از تخريب نبايد روي آف طبقات به صورتي انباشته شوند آه از ظرفيـت ۶-۴-٨-١٢

به عالوه بايد از وارد شدن فشارهـاي افقــي ناشــي از انبــار. باربري مجاز آف طبقه مربوط بيشتر باشد         

 .شدن مصالح و ضايعات به ديوارها نيز جلوگيري شود

مصالح و ضايعات ناشي از تخريب نبايد به نحوي انباشته شوند آه براي سـاختمانهاي مجــاور و ۶-۵-٨-١٢

اين مواد بايد در فواصـل منـاسب بارگيري و بــه محـل هـاي مجــاز. يا معابر عمومي توليد اشكال نمايند           

 .حمل گردند

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

 . تخلف از آن پيگرد قانونی دارد
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 عمليات خاکی 

  

 کليات  ١-٩-١٢

خاآبرداري، خاآريزي، تسطيــح زميــن، گودبــرداري، پــي: منظور از عمليات خاآي عبارت است از              ١-١-٩-١٢

آني ساختمانها، حفر شيارها، آانالها و مجاري آب و فاضالب و حفـر چاههــاي آب و فاضــالب بـا وســایل

 .دستي يا مكانيكي

 :قبل از شروع عمليات خاآي باید اقدامات زير انجام شود ٢-١-٩-١٢

نظر از لحاظ استحكام و جنس خاك و همچنين پايداري  توسط شخص و يا اشخاص ذيصالح زمين مورد           : الف

به عالوه نقشه گودبرداري و پايدارسازي جداره هاي گــود و. ابنيه مجاور به دقت مورد بررسي قرار گيرد            

 .برنامه گودبرداري تهيه شده توسط اين اشخاص بايد به تأييد مرجع رسمي ساختمان برسد

ــرداري و همچنيــن زمــان شــروع آن بــه همــراه مجــوز صــادره توســط مرجــع رســمي: ب روش، برنامــه گودب

 .ساختمان در اختيار مهندس ناظر قرار گيرد

موقعيت تأسيسات زيرزميني از قبيل آانالهاي فاضالب، قنـوات قــديمي، لولــه آشــي آب و گـاز، آابلهــاي: ج

برق، تلفن و غيره آه ممكن است در حين عمليات گودبرداري و خاك برداري موجب بــروز خطــر و حادثـه

گردند و يا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسـي و شناســايي قـرار گرفتــه و بــا همكــاري سـازمانهاي

 .ذيربط، نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد

فــوق امكـان پــذير نباشــد،"  ج" در صورتي آه تغيير مسير يا قطع جريان برخي از تاسيسات مندرج در بند                     : د

 .بايد با همكاري سازمانهاي مربوطه و به طرق مقتضي نسبت به حفاظت آنها اقدام شود

چنانچه محل گودبرداري در نزديـكي و يا مجـاورت يكي از ايستـــگاههاي خدمـات عمومي از قبيــل آتـش: هـ

نشــاني، اورژانــس و غــيره بــوده و يــا در مســير اتومبيلهــاي مربوطــه باشـد، بايــد قبــًال مراتــب بــه اطــالع

 .مسئولين ذيربط رسانده شود تا احيانًا در سرويس رساني عمومي وقفه اي ايجاد نشود

آليه اشياء زائد از قبيل تخته سنگ، ضايعات ساختماني و يا بقاياي درخت آه ممكن است مانع از انجــام: و

 .آار شده و يا موجب بروز حوادث شوند، از زمين مورد نظر خارج گردند

در صورتي آه در عمليات خاآي از دستگاههاي برقي مانند الكـتروموتور بـراي هوادهــي، تخليــه ٣-١-٩-١٢

به آار گرفتـه شــده ١-٦-١٢آب و نظاير آن استفاده شود، اين گونه دستگاهها بايد با رعايت مفاد بخش                         

 .و به وسايل حفاظتي مناسب مجهز باشند

چنانچه محل مورد نظر براي عمليات خاآي نظير حفر چاه در معابر عمومـي يـا محلهــایي باشــد ۴-١-٩-١٢

آه احتمال رفت و آمد افراد متفرقه وجود داشته باشد، بايد با اقدامات احتيـاطي از قبيـل محصـور آـردن

محوطه حفاري، نصب عالئم هشــدار دهنــده و وسـایل آنــترل مســير، از ورود افـراد بـه نزديكــي منطقـه

 .حفاري جلوگيري به عمل آمده و دهانه اين گونه محل ها در پايان آار روزانه مسدود گردند
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 )حفر طبقات زيرزمين و پي آني ساختمانها(گودبرداري و خاآبرداري  ٢-٩-١٢

در صورتي آه در عمليات گودبرداري و خاآبرداري احتمال خطري براي پايداري جداره هـاي گـود، ١-٢-٩-١٢

ديوارها، ساختمانهاي مجاور و يا مهارها وجود داشته باشد، بايد بـا اســتفاده از روشــهايي نظــير نصــب 

شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصله مناسب و ايمـن گودبرداري و در صــورت لزوم بــا اجـراي

 .سازه هاي نگهبان قبل از شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تأمين گردد

سانتيمتـر آه احتــــمال ريـــزش يــا لغــزش ديــواره هـا ١٢٠در خاآبــرداري هاي با عمق بيـش از              ٢-٢-٩-١٢

وجود داشته باشد، بايد با نصب شمـع، سپــر و مهارهاي محكم و مناسب نسبت بــه حفـاظــت ديـواره

ها اقدام گردد، مگر آنكه با توجه به مطالعات ژئوتكنيك شيب ديواره از زاويه ايستايي شيب طبيعي خاك

 .آمتر باشد

در مواردي آه عمليات گودبرداري در مجاورت بزرگراههـا، خطــوط راه آهــن يــا مراآـز و تاسـيسات ٣-٢-٩-١٢

.داراي ارتعاش انجام مي شود، بايد اقدامات الزم براي جلوگيري از لغزش يا ريزش ديواره ها صورت گيرد

در موارد زير بايد ديواره هاي محل گودبرداري، همچنين ديـواره هــا و ســاختمانهاي مجـاور دقيقــًا ۴-٢-٩-١٢

توسط شخص ذيصالح مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و در نقـاطي آه خطر ريزش يا لغــزش ديواره ها

به وجود آمده است، مهارها و وسایل ايمني الزم از قبيل شمع، سپر و غيره نصب و يا مهارهاي موجود

 .تقويت گردند

 قبل از پايدارسازي آامل به صورت روزانه و بعد از پايدارسازي، حداقل هفته اي يك بار: الف

 بعد از وقوع بارندگي، طوفان، سيل، زلزله و يخبندان: ب

 بعد از هرگونه عمليات انفجاري: ج

 بعد از ريزش هاي ناگهاني: د

 بعد از وارد آمدن صدمات اساسي به مهارها: هـ

براي جلوگيري از بروز خطرهايي نظير پرتاب سنگ، سقوط افراد، حيوانات، مصــالح ســاختماني و ۵-٢-٩-١٢

ماشين آالت و سرازير شدن آب به داخل گود و نيز برخورد افـراد و وســائط نقليــه بــا آــارگران و وســايل و

به ١-٥-١٢ماشين آالت حفاري و خاآبرداري، بايد اطراف محل حفاري و خاآبرداري با رعايت مفاد بخش             

صورتي آه حفاري و گودبـرداري در مجــاورت معــابر و فضاهــايدر  . نحو مناسب محصور و محافظت شود          

سـانتيمتر بـوده و بــا عالئــم هشــدار ١٥٠عمومي صورت گيرد، بايد فاصله حصارکارگاه تا لبه گود حداقل                  

 .دهنده آه در شب و روز و از فاصــله دور قابل رؤيت باشند، مجهــز گردد

  

در گودبرداري هايي آه عمليات اجرايي به علت محدوديت ابعاد آن بــا مشكــل نـور و تهويــه هـوا ۶-٢-٩-١٢

 .مـواجه مي گردد، الزم است نسبت به تأمين وسايل روشنايي و تهويه هوا اقدام الزم به عمل آيد

همچنيــن ايـن. مواد حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله آمتر از يك مـتراز لبــه گــود ريختــه شــوند                      ٧-٢-٩-١٢

مواد نبايد در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شوند آه مانع عبور و مرور گرديـده يـا موجــب

 .بروز حادثه شوند

فاصله مناسب استقرار ماشين آالت و وسايل مكانيكي از قبيـل جرثقيـل، بيـل مكــانيكي، لــودر، ٨-٢-٩-١٢

آاميون يا انباشتن خاآهاي حاصــل از گودبــرداري و يــا مصـالح سـاختماني در مجـاورت گـود، آــه توســط

 .شخص ذيصالح بررسي و تعيين مي گردد، بايد دقيقًا از لبه گود رعايت گردد

در گودهایي آه عمق آنها بيش از يك متر مي باشد، نبايد آارگر در محـل آار به تنهـايي بـه آــار ٩-٢-٩-١٢

 .گمارده شود
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احداثي ويژه وسائـط نقــليه نبايـد آمتـر) رمپ(در گودبرداريها، عرض معابر و راههاي شيب دار            ١٠-٢-٩-١٢

 .متر باشد ٤از 

در محل گودبرداريهاي عميق و وسيع، بايد يــك نفـر نگهبــان مسئوليـت نظــارت بـر ورود و خــروج ١١-٢-٩-١٢

بــراي آگــاهي آــارگران و ســاير افــراد، بایــد عالئــم. آاميونهــا و ماشــين آالت ســنگين را عهــده دار باشــد   

 .هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج آاميونها و ماشين آالت مذآور نصب گردد

  

 حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب ٣-٩-١٢

قبل از آغاز عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب به ويژه در حفاري دستي چاههــا، بايــد ١-٣-٩-١٢

بررسيهاي الزم درخصوص وجود و آيفيت موانـعي از قبيل قنوات قديمي، فاضالبها، پي ها، جنـس خـاك

مل آيـد و در صــورت لـزوم بــا اليه هاي زمين و تأسيسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظــاير آن بـه ع

محل حفاري نيز بايد طوري تعيين شــود آــه بــه هنگــام آـار، خطــر. سازمانهاي ذيربط تماس برقرار گردد         

 .ريزش يا نشت قنات و فاضالب مجاور يا برخورد با تأسيسات ياد شده وجود نداشته باشد

به منظور ايجاد تهويه آافي در عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب، بايـد هــر نـوع گــاز، ٢-٣-٩-١٢

گرد و غبار و مواد آلوده آننده ديگر آه براي سالمتي افراد مضــر اســت، بـه طــرق مقتضــي از محــل آــار

خارج شود و در صورت لزوم بايد آـارگران بــه ماســك و دســتگاههاي تنفســي مناســب مجهــز شـوند تـا

 .همواره هواي سالم به آنها برسد

آليه افرادي آه فعاليت آنها با عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضــالب مــرتبط اسـت، بايـد ٣-٣-٩-١٢

 .مجهز شوند ٤-١٢متناسب با نوع آار به وسايل حفاظت فردي، مطابق با ويژگيهاي فصل 

مقني قبل از ورود به چاه براي عمليات چاه آني، بايد طناب نجـات و آمربنـد ايمـني را بـه خـود ۴-٣-٩-١٢

بسته و انتهاي آزاد طناب را در باالي چاه در نقطه ثابتي محكم نمــوده و همكـار وي بــر ســر چــاه حاضــر

 .باشد

پس از خاتمه آار روزانه و یا در مواقعی که حفاری انجام نمی شود، دهانه چاه بايــد بـا صـفحات ۵-٣-٩-١٢

 .مشبك مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شود

حفاظتـی« در حفاری چاهها و مجاری آب و فاضالب باید ضــوابط منــدرج در آیيـن نامــه و مقـررات                      ۶-٣-٩-١٢

 .لحاظ گردد» چاههای دستی 

  

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

 . از آن پيگرد قانونی دارد
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 عمليات برپایی و نصب اسکلت ساختمان ١٠-١٢

  

 کليات ١-١٠-١٢

عمليات ساخت و نصب اسكلت فلزي و همچنين اجراي سازه هاي بتنی از قبيل قالب بنــدي، ١-١-١٠-١٢

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

  

 اجرای سازه های فوالدی -٢-١٠-١٢

در موقع نصب و برپايي اعضاي فلزي سازه از قبيل ستونها، تيرها يــا خرپاهـا، بايـد قبـل از جــدا ١-٢-١٠-١٢

آردن نگهدارنده ها و رها آردن آنها حــداقل نيمــي از پيـچ و مهـره هــا بستــه شــده يـا حــداقل نيمــي از

همچنين قبل از نصب هر عضو سازه بر روي سازه ديگر، عضو زيريــن. جوشكاري الزم انجام گرفته باشد        

 .سازه بايد صددرصد پيچ و مهره يا جوشكاري شده باشد

در موقع نصب ستونها، براي جلوگيري از ســقوط سـتونهاي نصــب شــده بايــد ايــن ســتونها بـه ٢-٢-١٠-١٢

سيله تيرهـاي واســط. وسيله تيرهاي واسط با ساير ستونها مهار شــوند               چنانچــه اتصــال ســتونها بـه و

در هـر حـال هيــچ. امكان پذير نباشد، بايد با نظر شخص ذيصالح موقتًا با مهارهاي جــانبي پايــدار گردنــد                       

 .ستوني نبايد قبل از ايجاد اتصال با ستونهاي مجاور و تأمين پایداری آن رها شود

.براي باال بردن تيرآهن و ساير اجزاي فلزي بايد از آابلها و طنابهــاي مخصــوص اســتفاده شــود                         ٣-٢-١٠-١٢

همچنين براي جلوگيري از صدمه ديدن آابل فلزي در اثر خمش بيش از حد، بايد قطعات چوب و يا مــواد

استفاده از زنجير بـراي بستــن تـيرآهن و ســاير اجــزاي فلــزي. مشابه بين تيرآهن و آابل قرار داده شود   

 .مجاز نمي باشد

استفاده از دستگاههاي جوشكاري و برش براي نصــب و برپـايي اعضـاي فلـزي سـازه بايـد بــا ۴-٢-١٠-١٢

وسايل باالبر و سايـر وسايل و تجهيزاتي آــه در برپــايي و نصـب. صورت گيرد  ٦-٤-٢-١٢رعايت مفاد بند     

 .باشند ٢-٦-١٢اجزاي سازه هاي فلزي مورد استفاده قرار مي گيرند بايد مطابق با مفاد بخش 

در شرايط نامساعد جوي از قبيل باد، طوفان و بارندگي و يا در صورت ناآافي بودن روشنايي و ۵-٢-١٠-١٢

همچنين تيرآهنهـا. محدود بودن ميدان ديد، بايد از ادامه آار بر روي اسكلت فلزي جلوگيري به عمل آيد                    

 .و ساير قطعات فوالدي نبايد در هنگام نصب، آغشته به برف، يخ و يا ساير مواد لغزنده باشند

در عمليات برپا نمودن و نصب اعضــای فلــزي ســازه بايــد وســايل حفاظــت فــردي از قبيــل آـاله ۶-٢-١٠-١٢

٤-١٢ايمني، آفش ايمني، آمربند ايمني، طناب مهار، عينك و دستكش حفاظتي با رعايت مفاد فصل                           

همچنين آارگراني آه سطح تيرآهنهــا و قطعــات فـوالدي را بـا مــواد شــيميايي. مورد استفاده قرار گيرد     

 .زيان آور و یا با روش سندبالست تميز مي آنند، بايد از ماسكهاي تنفسي استفاده نمايند

در هنگام نصب و برپا نمودن اسكلت هاي فلزي، محوطه زير و اطراف آار بايد محصور گردیده و ٧-٢-١٠-١٢
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 .از ورود افراد به داخل محوطه مذآور جلوگيري به عمل آيد

قبل از باال آشيدن تيرآهن ها و قطعات فوالدي، اشياء و قطعـات واقــع بــر روي اسـكلت آــه در ٨-٢-١٠-١٢

 .معرض سقوط باشند، بايد برداشته شوند

در قسمتهاي مناسبي از قطعات فوالدي و اجزاي تشكيل دهنده اسكلت هاي فلزي بايد نقاط ٩-٢-١٠-١٢

 .اتصال مناسبي براي قالب طناب مهار و داربست هاي معلق پيش بيني شود

 .قطعات فوالدي مرآب آه بايد در ارتفاع نصب گردند، بايد روي زمين مونتاژ و متصل گردند ١٠-٢-١٠-١٢

تخليـه آهـن آالت از تريلر، آاميـــون و آاميونـت بايـد بـا استفــاده از وســايل بــاالبر و جرثقيـــل ١١-٢-١٠-١٢

 .صورت گيرد

  

 اجراي سازه هاي بتني ٣-١٠-١٢

آليه اجزای قالبها از قبيل الوارها، تخته ها، شمعهاي چوبي، پانلها، پايـه هــاي فلــزي و ســاير ١-٣-١٠-١٢

قطعات مربوط آه براي قالــب و شـمع بنــدي و مهــار آـردن در آارهــاي بتــني، طراحــي و اسـتفاده مــي

نسبـت بـه بارهـاي وارده طراحـي و ٥/٢شوند، بايد توسط اشخاص ذيصالح با ضــريب اطمينــان حـداقل          

در صورتي آه از قالب فلزي براي قالب بندي استفاده شود، بايد استانداردهاي مربوطــه. ساخته شوند 

 .نيز رعايت گردد

قالب بتن باید قبل از بتن ریزی توسط شخص ذیصالح بازدید و نسبـت بــه اســتحکام و پایـداری ٢-٣-١٠-١٢

کليــه اجــزای قالــب، مهارهــا و غــيره اطمينــان حاصــل شــود تــا در موقـع بتــن ریــزی از فــرو ریختــن قالــب

 .پيشگيری به عمل آید

در موقــع برداشــتن قالــب بتــن بایــد از گــرفتن کامــل بتــن اطمينــان حاصــل گــردد ودر بــازکردن و ٣-٣-١٠-١٢

نگهداری قالب ها احتياط هـای الزم بــه منظـور حفاظـت کـارگران از خطـر احتمـالی سـقوط لغــزش و یــا

 .واژگونی قالب ها به عمل آید

هيچ گونه بار گذاري اضافه بر آنچه آه در طراحي منظور شده است، مجاز نيست، مگـر اينكـه ۴-٣-١٠-١٢

اجزاي قالبها، شمعها، پايه ها و مهارهاي آن متناسب با بار اضافي تقويت شوند، به طــوري آـه ضـريب

 .نشود ٥/٢اطمينان بارگذاري آمتر از 

بــه ٤-١٢آارگراني آه در امر ساختن، حمل و ريختن بتن اشتغال دارند، بايد طبق مفـاد فصـل                                 ۵-٣-١٠-١٢

همچنين آارگراني آه در ارتفاع به آـار بستــن آرمـاتور و. آاله و دستكش حفاظتي مجهز باشند      آفش،  

قالب يا ريختن بتن مي پردازند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، بايد مجهز به آمربند ايمــني و طنـاب

مهار بوده و براي جلوگيري از سقوط آنها و نيز افتادن ابزار و وسايل آار از محل بتن ريزي موانعـي نصــب

 .گردد

يــا) شـاتكريت   (آارگـراني آه به طور مداوم با سيــمان آار مي آنند و يا در اندود، بتـن پاشــي                      ۶-٣-١٠-١٢

به دستكش، عينــك و ماســك تنفســي ٤-١٢چكشي آردن بتن فعاليت دارند، بايد با رعايت مفاد فصل                

 .حفاظتي مجهز باشند

ميخ های موجود در تخته ها و سایر اجزای قالب های چوبــی بایــد بالفاصــله بعـد از بـاز شــدن ٧-٣-١٠-١٢

 .قالب به داخل چوب فرو کوبيده یا کشيده شود

  

   

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

 . تخلف از آن پيگرد قانونی دارد
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 سایر مقررات مربوط  ١١-١٢

  

 کليات ١-١١-١٢

هرگونه تغييرات و جابجایی در کنتورهای برق، گاز، آب و اتصاالت قبـل از کنتـور، فقــط بایستــی ١-١-١١-١٢

 .توسط مأموران سازمانها و مسئوالن ذیربط صورت گيرد

نصب قطعات مصالح ساختمانی از جمله پالک سنگی روی نمـای سـاختمان بایـد بـه وســيله ٢-١-١١-١٢

 .عناصر نگهدارنده و مهار کننده به طرق اطمينان بخش انجام گيرد تا امکان سقوط آن منتفی گردد

نصب قطعات الحاقي و همچنين مواردي آه در اين آيين نامه به آنها اشاره نشده اسـت، بايــد ٣-١-١١-١٢

 .با رعايت آيين نامه هاي معتبر صورت گيرد

  

 تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ٢-١١-١٢

کليه عمليات اجرایی مربوط به تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبـوع بایــد بـا رعایــت ١-٢-١١-١٢

مبحــث چهــاردهم مقــررات ملــی(ضــوابط و مقــررات تأســيسات گرمــايي، تعــويض هــوا و تهويــه مطبــوع      

 .توسط اشخاص ذیصالح صورت گيرد) ساختمانی ایران

در مواردی که برای عمليات اجرایی مربوط به تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبـوع ٢-٢-١١-١٢ 

 .الزامی است ٧-٤-٢-١٢و  ٦-٤-٢-١٢نياز به جوشکاری یا برش حرارتی باشد، رعایت مفاد بندهای 

لوله کشی گــاز و نصــب تأسـيسات و تجهـيزات مربـوط بــه آن بایــد بــا رعایـت مبحــث هفدهــم ٣-٢-١١-١٢

 .مقررات ملی ساختمانی ایران انجام شود

«در نصــب و راه انــدازی مولــدهای بخــار و دیگهــای آب گــرم بایــد ضــوابط منــدرج در آیيــن نامــه          ۴-٢-١١-١٢

 .لحاظ گردد» حفاظتی مولد بخار و دیگهای آب گرم 

  

 سيم کشی و نصب تأسيسات و تجهيزات برقی ٣-١١-١٢

سيم کشی، نصب کليدها، پریزها، تابلوها و وسایل و تجهيزات برقی بایــد بــا رعایـت ضـوابط و ١-٣-١١-١٢

مبحــث ســيزدهم مقــررات ملـی ســاختمانی(مقررات مبحث طرح و اجرای تأسيسات برقی ساختمانها            

 .توسط اشخاص ذیصالح انجام شود) ایران

  

 سيم کشی برای استفاده های موقت ۴-١١-١٢

کليـه سيم کشی هایی که برای استفــاده های موقت انجام می شود، باید با رعایــت مفـــاد ١-۴-١١-١٢

 . و موارد زیر انجام شود ٣-١١-١٢بخـش 

برای جلوگيری از ازدیاد و پراکندگی سيم های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی: الف
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 .پریز در محل های مناسب نصب شود

مــتری از کــف انجـام ٥/٢سيم کشی برای استفاده های موقت در صورت امکان بایـد در ارتفـاع حــداقل                     : ب

 .در غير این صورت باید سيم ها طوری نصب شوند که از آسيب های احتمالی محفوظ بمانند. شود

تابلوهاي برق موقت بايستي به وسيله محفظه هايي با درپوش قفل دار مسدود گردنــد و پـيرامون آنهـا: ج

 .روي زمين یا کف، فرش و يا سكوي عايق ایجاد شود

  

 نصب قطعات پيش ساخته بتنی ۵-١١-١٢

قطعات پيش ساخته بتنی بایــد طـوری طراحـی و ســاخته شــوند کــه عمليـات نقــل و انتقــال، ١-۵-١١-١٢

جابجایی و نصب و برپا کردن آنها به راحتی و با ایمنی کامل انجــام شــود و وزن تقریــبی قطعـات نـيز بــر

 .روی آنها نوشته یا حک گردد

قالب ها یا سایر وسایلی که در قطعات پيش ساخته بتنی به منظور سهولت جابجایی و بلنــد ٢-۵-١١-١٢

 :کردن آنها پيش بينی و تعبيه می گردند، باید از نظر فرم، ابعاد و موقعيت نصب به ترتيبی باشند که

 .در برابر نيرو هايي که بر آنها وارد می شود، مقاومت کافی داشته باشند: الف

 .در داخل خود قطعه و در اسکلت ساختمان باعث ایجاد نيروهای مخربی نگردند: ب

پس از استقرار قطعات در محـل نصــب خــود، بـه راحــتی از وســایل و ادوات باالبرهـا و جرثقيـل هـا جـدا: ج 

 .گردند

قالب ها و ادوات مذکور در قطعات پيش ساخته بتنی مربوط بــه ســقف هــا و پلکــان هــا بـه نحـوی تعبيـه: د

 .شده باشند که پس از نصب قطعه، باالتر از سطح کار قرار نگيرند

هنگام نصب قطعات پيش ساخته بتنی، محوطه اطراف ساختمان که امکان سقوط قطعات بــه ٣-۵-١١-١٢

 .داخل آنها وجود دارد، باید مورد مراقبت دقيق قرار گرفته و محصور گردد

  

 کار بر روی بام ساختمان ها، سقف های شيب دار و شکننده ۶-١١-١٢

کارگرانی که بر روی سقف های شيب 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 ها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یـا هنگــامی کـه ٢-۶-١١-١٢

 .سطح بام پوشيده از برف و یخ باشد، باید جلوگيری به عمل آید

هنـگام کار بر روی سقف های پوشيده از صفحـات شکننده از قبيل صفحات موج دار نورگــير یـا ٣-۶-١١-١٢

سـانتيمتر اسـتفاده ٢٥ورق های آزبست سيمان، باید از نردبان ها یا صفحات چوبی بــا عــرض حـداقل                           

این نردبان ها و صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گردند تا از لغزش آنها در زیر پای کارگر. شود

 .جلوگيری به عمل آید

تعداد نردبان ها یا صفحات چوبی باید حداقل دو عدد باشد تا هنگام نياز به جابجــا کـردن یکــی ۶-۴-١١-١٢

 .از آنها، کارگر مجبور به ایستادن بر روی ورق های شکننده نباشد

شيب دار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگيری از ســقوط کــارگر و یـا ابـزاردر لبه سطوح     ۶-۵-١١-١٢

 .کار نصب شود

کارگرانی که بر روی بام های شيب دار کار می کننـد، بایــد مجهــز بـه کمربنــد ایمـنی و طنـاب ۶-۶-١١-١٢

 .مهار باشند

  

 نقاشی و پوشش سطوح با مواد شيميایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال ٧-١١-١٢
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هنگام نقاشی و پوشش سطوح با مواد شيميایی و یا سایر مواد قابل اشتعال، باید محل کـار ١-٧-١١-١٢

چنانچه از تهویه مصنوعی استفاده شـود، بایـد دســتگاه در خـارج از فضــای. به طور طبيعی تهویه گردد         

 .کار قرار داده شده و قبل از شروع کار روشن گردد

در هنگام چسباندن موکت و یا پوشــش هـای پالســتيکی و نظــایرآن، اسـتعمال دخانيــات و یــا ٢-٧-١١-١٢

همچنين باید از عملياتی از قبيل جوشکاری یــا. استفاده از کبریت، فندک و غيره باید اکيدًا ممنوع گردد              

 .برش حرارتی در مجاورت محل کار جلوگيری به عمل آید

 .وسایل اطفاء حریق، مناسب با نوع آن باید آماده و در دسترس باشد ٣-٧-١١-١٢

  

 انبار کردن مصالح ٨-١١-١٢

از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبــه هــای گودبــرداری، دهانـه چـاه هــا، ١-٨-١١-١٢

 .گودال ها و غيره باید جلوگيری به عمل آید

برداشتن مصالح انبار شده توسط کـارگر بایــد از بــاالترین قسمـت شـروع گــردد و از کشيـدن و ٢-٨-١١-١٢

 .برداشتن آنها از قسمت های تحتانی که باعث ریزش و ایجاد حادثه شود، باید خودداری گردد

برای انبار کردن تخته هاي چوبي باید آنها را روی چوب هــای عرضــی قــرار داد، بـه طــوری کـه ٣-٨-١١-١٢

 .کامًال روی زمين قرار نگيرند و بين هر چند ردیف، چوبهاي عرضی قرار داده شود

کليه تأسيسات و تجهيزات کارگاهی که به منظور انبار کردن مصالح به کار می روند، بایستــی ۴-٨-١١-١٢

 . باشند) ثقلی و جانبی(دارای پایداری الزم در مقابل نيروهای وارده 

کيسه های سيمان، گچ، آهک و غيره نباید بيش از ده ردیف روی هم چيده شوند و برداشــتن ۵-٨-١١-١٢

 .آنها باید به صورت ردیف های افقی انجام شود

از انباشــتن مصــالح ســاختمانی بيــش از حــد مجــاز طراحــی روی ســقف هــای اجــرا شــده و ۶-٨-١١-١٢

 .همچنين در مجاورت تيغه ها و دیوارهای کم عرض باید جلوگيری به عمل آید

باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوند کــه...) تير آهن، نبشی، ميلگرد و        (آهن آالت     ٧-٨-١١-١٢

 .خطر غلطيدن ناگهانی آنها وجود نداشته باشد

طرفين لوله های فلزی که انبار می شوند، باید با موانع مناسب مهار گردد تا از غلطيــدن آنهــا ٨-٨-١١-١٢

 .بر روی هم و ایجاد حادثه جلوگيری شود

از انباشتن مصالحی از قبيل شن، ماسه، خاک و غيره در کنار دیوارها و تيغه ها تا حــد امكــان ٩-٨-١١-١٢

در صورتی که این کار اجتناب ناپذیر باشد، بایــد ایـن مصــالح طـوری انباشــته. باید جلوگيری به عمل آید       

 .شوند که فشار بيش از حد به دیوار یا تيغه وارد نشود

در انبـار کردن مصالح و نگهداری مواد قابل انفجار و مایعـات قابل اشتعـــال، ضــوابط منـدرج در ١٠-٨-١١-١٢

 : آیين نامه های زیر بایستی لحاظ گردد

 » پيشگيری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها « آیين نامه : الف

 » حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار « آیين نامه : ب

  

کليه حقوق تهيه و تکثير لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

 . تخلف از آن پيگرد قانونی دارد
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