بکارگیری  HSEدر صنایع
( مقدماتی)
()2

داربست ها

در کلیه کارهائی که نتوان آنها را در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور اطمینان بخشی
انجام داد باید داربستهاي مناسب و کافی فراهم کرد  .داربست هر ساختار موقتی شامل یک یا چند
جایگاه  ،اجزاي نگاهدارنده  ،اتصاالت و تکیهگاهها است که در طی اجراي هرگونه عملیات ساختمانی از
قبیل تعمیرات  ،نماسازي تخریب  ،تمیزکاري  ،رنگ آمیزي یا سایر کارهاي مشابه بهمنظور دسترسی به
بنا و حفظ و نگاهداري کارگران یامصالح در ارتفاع  ،مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع داربست
 داربست منفرد یا تک
 داربست دوبل
 داربست دروازهاي یا کنسول
 داربست معلق
 داربست بورد
 داربست فلزي
 داربست تثبیت شده
 داربست کویک استیج

داربست نوع تک
داربست تک یکی از متداول ترین انواع داربست است و به طور کلی در بناهاي آجري و سنگی که امکان سوراخ کردن دیوار براي نصب تکیه
گاه وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

داربست نوع دوبل
داربستهاي دوبله در بناهاي سنگی مورد استفاده قرار میگیرند و دلیل آن هم این است که در دیوارهاي سنگی ایجاد حفره در دیوار براي
ایجاد محلی جهت نصب پوتالگ یا تیر عرضی بسیار سخت است

داربست کنسول یا دروازهاي
در این نوع از داربست ،استانداردها (تیرهاي عمودي) بهوسیله مجموعهاي از سوزنهاي فرو رفته در دیوار پشتیبانی میشوند.
به طور کلی تحت شرایط زیر از این نوع از داربست استفاده میکنند:

 هنگامی که سطح زمین ظرفیت یا تحمل براي قرارگیري و نصب تیرهاي قائم را ندارد.
 هنگامی که زمین نزدیک به دیوار باید خالی باقی بماند.
 هنگامی که بخشهاي باالیی دیوار در حال ساخت است.

داربست نوع معلق
داربست هاي آویزان یا معلق از نواع قابل حمل هستند که در برج هاي بلندمرتبه بسیار کاربرد دارد.

ایمنی جایگاههای کار
)1کلیه داربستهائیکه کارگران بر روي آن کار مینمایند باید داراي تعداد کافی جایگاه کار باشد .
)2هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روي آجرهاي لق  ،لولههاي آب  ،دودکش و سایر مصالح غیر
مطمئن و نامناسب قرار گیرد .

 )3از جایگاه داربست نباید استفاده شود مگر آنکه ساخت آن باتمام رسیده و وسایل حفاظتی الزم
بطورمناسبی نصب شده باشد .
 )4پهناي جایگاه با در نظر گرفتن نوع کار باید مناسب باشد و در هر بخش آن باید گذرگاه بازي به
پهناي 60سانتی متر فارغ از هر مانع ثابت و مصالح انباشته شده فراهم گردد.

 )5در هیچ موردي پهناي جایگاه کار نباید اندازه هاي زیر کمتر باشد :
(الف)  60سانتی متر اگر از جایگاه فقط براي عبور اشخاص بکار میرود
(ب)  80سانتی متر اگر از جایگاه براي نهادن مصالح ساختمانی استفاده شود .
(پ)  110سانتی متر اگر از جایگاه براي نگاهداري جایگاه یا سکوي بلندتر دیگري استفاده میشود( .ج)
 130سانتی متر اگر از جایگاه کار براي نصب یا شکل دادن به سنگهاي نماي ساختمانی استفاده میشود .

(د)  150سانتی متر اگر از جایگاه هم براي نگاهداري سکوي بلندتر دیگر و هم براي نصب و شکل دادن
به سنگها استفاده میشود .
)6بطور کلی حداکثر پهناي سکوئی که با تیرهاي داخل دیواري نگاهداري میشود  ،نباید از  160سانتی
متر بیشتر شود .

) 7در صورت امکان یک فضاي خالی باالي سري دست کم به ارتفاع  180سانتی متر باید باالي جایگاه
کاردر نظر گرفته شود .
) 8جایگاه هر داربست پایه اي باید دست کم یک متر پائین تر از منتهی علیه تیرهاي عمومی قرار گیرد
 )9تخته ها و الوارهائی که جزئی از جایگاه کار بشمار میآیند و یا بصورت پاخور لبه جایگاه بکار برده
میشوند باید داراي شرایط زیر باشند :
(الف) -با در نظر گرفتن فاصله بین تیرهاي تکیه گاه جایگاه  ،کلفتی آنها ایمنی الزم را تامین نماید  ،و
در هیچ مورد کلفتی آنها از  50سانتیمتر کمتر نباشد .
(ب) -پهناي آنهادست کم  15سانتی متر باشد .
 )10هر تخته و هر الوار که جزئی از جایگاه کار به شمار میاید نباید بیش از  4برابر کلفتی تخته یا الوار
از انتهاي تکیه گاه تجاوز نماید .

) 11تخته ها یا الوارها نباید روي همدیگر قرار گیرند مگر آنکه احتیاطهاي الزم بعمل آمده باشد  ،مانند
متصل کردن قطعاتی که دو سر آن پخت شده است تا خطر زمین خوردن به حدقل کاهش یابد و
جابجائی چرخهاي دستی به آسانی صورت گیرد .
 )12تختههاي زیر پائی که در ساختمان یک جایگاه بکار میرود باید از نظر کلفتی متحد الشکل باشند
) 13تختهها یا الوارهایی که جزو سکوي کار به شمار میآیند باید حداقل با سه تکیه گاه نگاهداري
شوند ،مگر آنکه فاصله بین تیرهاي افقی پشت سر هم تکیه گاه و کلفتی تختهها طوري باشد که خطر
شکم دادن بیش ازحد و بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد .
) 14جایگاههاي کار باید به شیوهاي ساخته شوند که تختهها و یا الوارهاي تشکیلدهنده آنها  ،هنگام
استفاده معمولی جابجا نشوند .
) 15هر سکو یا جایگاه که بیش از  2متر باالي زمین یا کف قرار دارد باید داراي تخته بندي نزدیک بهم
باشد یا چنان پهلوي یک دیگر الوارکوبی شده باشد که هیچ نوع ابزار و لوازم کار و مصالح از الي آنها به
پائین سقوط ننماید .

جرثقیل ها CRANE
جرثقیل دستگاهی است که بتواند بارهای سنگین را در حالت معلق در امتداد قائم و افق
جابجا نماید.

حوادث
mechnical failure; 12.8;
13%

operator error; 33.1;
33%

outrigger use;
22.6; 23%

support failure; 31.5;
31%

قانون اهرم ها
اساس کار جرثقیل ها مبتنی بر قانون اهرم ها است  .هر اهرم شامل سه قسمت است:
 - 1تکیه گاه
 - 2قسمتی که به آن نیرو وارد می کنیم

 - 3قسمتی که اهرم بر جسم نیرو وارد می کند

انواع جرثقیل
جرثقیل برجی (تاور کرین)

جرثقیلهای موبایل (ماشینی)

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل سقفی

جرثقیل دیواری

بوم خشک

جیب

قسمتهای مختلف جرثقیل
• بازوی جرثقیل

• قالب
• شیطانک
• کابل

• دکل
• وزنه تعادل
• جک

• وینچ
• ..

استحکام و پایداری
توانایی مقاومت جرثقیل در برابر واژگونی از جلو یا عقب را استحکام گویند .
محور واژگونی –طبق تعریف-نقطه یا خطی است که جرثقیل حول آن محور  ،واژگون می شود .
برای تعیین محدوده پایداری :
 - 1تا حد ممکن از بوم با طول کوتاهتر
- 2زاویه نزدیک به  90درجه
 - 3جک های تعادلی کامال بیرون و مساوی
 - 4محل استقرار در جای سفت و محکم
 - 5وزنه های تعادلی کامل باشد

شعاع عملیاتی
• فاصله افقی بین مرکز چرخش جرثقیل تا مرکز گرانش بار یا قالب جرثقیل در وضعیتی که
بوم بارگزاری شده شعاع عملیاتی نامیده می شود.

وزن خالص -وزن ناخالص –وزن استاتیک-وزن دینامیک-وزن کل

جدول بار
Load Chart

نمودار ارتفاع و طول بوم
Range Diagram

بررسی خطرات عمده هنگام کار با جرثقیل های
متحرک
تماس با خطوط برق
تماس غیر عمدي اجزاي فلزي جرثقیل با خطوط برق فشار قوي نزدیک شدن بوم و بار به خطوط برق  ،برخورد و
القاء باالترین ریسک را دارا می باشد  .ساالنه  150نفر فوت و سه برابر آن مصدوم
راه پیشگیري :
 - 1مجوز کار (پرمیت )
 - 2عدم قراردادن بارها در نزدیکی خطوط برق
 - 3رعایت حریم خطوط(زیر  50کیلو  3.1متر باالتر از ان به ازاي هر  10کیلو ولت  10سانتی متر)
 - 4نصب گذرگاه ایمنی

طریقه ی دور شدن از منطقه برقدار

اضافه بار
زمانی که بیشتر از ظرفیت واقعی جرثقیل باري بلند و جابجا شود نتیجه آن شکست ساختاري یا واژگونی رخ میدهد.

پایین آوردن بوم بیش از حد – بیرون دادن بوم – چرخش ناگهانی -عدم بیرون بودن کامل جک هاي تعادلی – بار بیش از
ظرفیت دستگاه (به ازاي هر  10هزار ساعت کار یک مورد واژگونی –  80در صد مربوط به خطاي رانندگان –  3در صد
فوت)
راههای پیشگیری :
 - 1عدم استفاده از سیستم قطع کن
- 2عدم شناسایی بار
 - 3مهارت کافی اپراتور
 - 4استفاده از جدول بار

استفاده نادرست از جک های تعادلی
هنگامی که اپراتور جک هاي تعادلی را به طور کامل باز نکرده و یا در زمین هاي سست جک زده است
فقدان فضاي کافی و کار در شرایط خاص – عدم استفاده از کفشک – تخته بندي نامناسب
نیمی از حوادث به این علت رخ داده است
راههای پیشگیری :

 - 1استفاده از تجهیزات ایمنی هوشمند
- 2استفاده از تخته زیرجک در زمین هاي سست

برخورد قالب با قرقره انتهای بوم
باالبردن بیش از حد قالب و برخورد قالب با قرقره و پاره شدن سیم بکسل -حرکت کردن با بوم خشک
– فقدان قطع کن – باالبرد نگهانی بوم-بیرون آوردن بوم
راههاي پیشگیري:

 - 1نصب قطع کن
 - 2طول بوم و زاویه مناسب

گیرافتادن و برخورد با جرثقیل
گیرافتادن افراد بین جرثقیل و بار حین گردش  -برخورد جرثقیل با افراد هنگام انجام کار-کار در فضاهاي محدود – سقوط
بار – واژگونی جرثقیل
راههای پیشگیری :
 - 1عالمت گذاري ناحیه کار جرثقیل

 - 2رعایت فاصله حداقل  1.5متر از دیوار ها
 - 3نصب آیینه بغل و پشت
 - 4استفاده از بوق دنده عقب
 - 5رعایت شعاع کاري ایمن جرثقیل

موارد ایمنی هنگام کار با جرثقیل ها
 هرگز بار را با سرعت نگردانید
 از تماس قالب با قرقره ها جلوگیری شود

 وایر ها دچار پیچیدگی  ،گره خوردگی  ،ساییدگی نشده باشند
 از هرگونه حرکتت شتابزده و سریع هنگام بیرون دادن یا جمع کردن تلسکوپ خودداری شود
 وایر ها بصورت منظم دور دارم پیچیده شوند
 هرگز بار را با جرثقیل نکشید
 هرگز با بار حرکت نکنید
 در هنگام وزش باد از باربرداری خودداری نمایید

 جک های تعادلی را تاجایی پایین بیاورید که الستیک ها از زمین جدا گردد
 از سیم بکسل ها با توان متناسب با بار استفاده نمایید
 قالب جرثقیل دقیقا روی مرکز بار قرارگیرد

 فاصله ایمن تا تجهیزات کناری رعایت گردد (حداقل  600تا  1500میلیمتر)
 همیشه از ترازبودن دستگاه مطمئن شوید
 بار را ابتدا به مقدار  15سانتی متر بلند نموده و سپس اقدام به باالبردن نمایید

عالئم راهنمای جرثقیل

سیم بکسل

سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل
کدامند؟
• سیم بکسل در واقع همان طناب فوالدي است که از ترکیب سه جزء اصلی مغذي ،الیه سیم و
سیم ایجاد می شود .از تابیده شدن چند عدد سیم به دور هم ،الیه سیم یا همان رشته سیم ایجاد
می شود ،و از تابیده شدن رشته سیم ها به دور مغزي که در مرکز قرار گرفته است ،سیم
بکسل تشکیل می شود .در ساخت سیم بکسل از سیم هایی با جنس استیل و فوالدي براساس نوع
کاربرد و شرایط محیطی که قرار است در آنجا مورد استفاده قرار بگیرد ،می توان استفاده کرد.

انواع سیم بکسل
• سیم بکسل ها براساس فاکتورهاي مختلفی مانند جنس مغذي ،نوع بافت ،جهت تاب،کاربرد ،سایز و … تقسیم بندي می
شوند ،با این وجو انواع سیم بکسل مانند سیم بکسل آسانسور ،سیم بکسل جرثقیل و حفاري ،سیم بکسل افشان ،سیم
بکسل گالوانیزه ،سیم بکسل نتاب ،سیم بکسل معمولی ،سیم بکسل مهاري ،سیم بکسل استنلس استیل و … را داریم.
• سیم بکسل هاي حفاري و جرثقیل به خاطر نوع کاربردي که دارند از قدرت و مقاوت باالیی برخورد دار هستند.
• سیم بکسل استنسل استیل :به خاطر جنس استیل از مقاوت باالیی در برابر حرارت و رطوبت (زنگ زدگی) برخوردار
هستند.
• سیم بکسل نتاب با ساختار ویژه اي که دارد در برابر چرخش بسیار مقاوم می باشد .این نوع سیم بکسل در دو حالت تک
الیه و چند الیه موجود است.

• در سیم بکسل آسانسور هم به خاطر امنیت در جابه جایی و حرکت از مغذي فوالدي سخت استفاده می شود.

بخش های اصلی در سیم بکسل
در تمام انواع سیم بکسل ها سه بخش اصلی وجود دارد ،این سه بخش عبارت است از:
مفتول :از پیچش چند مفتول به دور هم استرند ایجاد می شود .آهن ،فوالد ،برنز ،فوالد ضد زنگ و … به عنوان مفتول
در سیم بکسل استفاده می شود.
استرند :بخشی از سیم بکسل که به حالت مارپیچ مانند به دور هسته آن تابانده می شود.

هسته یا مغزي :بخش اصلی و مرکزي سیم بکسل که در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم دارد

نحوه بستن انتهای سیم بکسل

جوشکاری

انواع جوشکاری
جوشکاري با گاز
در این متد با جریان برق بهمراه گازي خنثی عمل جوشکاري را انجام میدهیم
) TIG = Tungsten inert gas ( argon
) ( argon

MIG = Metal inert gas

) ( Co2 , Co2 + Argon

MAG = Metal active gas

جوشکاري با قوس الکتریکی که از الکترود استفاده میشود

چوشکاري و برشکاري با اکسیژن  ،استیلن  ،پروپان

خطرات جوشکاری
 .1برق گرفتگی

 .2بریدگی و فرورفتن در بدن
 .3سقوط از ارتفاع
 .4سوختگی پوست

 .5آتش و انفجار
 .6فشار عضالنی بر کمر و شانه ها
 .7بخارات مسموم

 .8اشعه ماورائ بنفش و مادون قرمز

خطرات الکتریکی
اگر چه در جوشکاري از برق با ولتاژ کم استفاده می شود  ،ولی خطر شوك الکتریکی همچنان وجود دارد ؛ شرایط محیط
جوشکاري ( مثل محیط هاي مرطوب ) نیز ممکن است خطر شوك الکتریکی را تشدید کند  .گاهی اوقات ممکن است یک
شوك ضعیف منجر به سقوط یا حوادثی نظیر آن شود ولی شوك هاي شدید می توانند حتی سبب ضربه مغزي و مرگ فرد
گردند .
براي محافظت از شوك الکتریکی بایستی از دستکش خشک استفاده نمود  .همچنین جوشکار باید کفش هاي داراي کفی یا
زیره پالستیکی بپوشد و یا از یک الیه عایق مثل یک تخته خشک یا کفپوش الستیکی براي جلوگیري از انتقال جریان برق
استفاده نماید .
قطعاتی که مورد جوشکاري قرار می گیرند و همه قسمت هاي بدنه وسیله انتقال برق نیز باید اتصال زمین داشته باشند .
روکش نگهدارنده هاي الکترودها و کابلهاي برق بایستی خشک و در وضعیت مناسبی باشند  .الکترودها را نباید با دست
بدون دستکش یا دستکش خیس یا هنگامی که فرد روي سطوح خیس یا سطوح داراي اتصال زمین قرار دارد عوض نمود .

گازها و فیوم ها
«دود » جوشکاري مخلوطی از ذرات بسیار ریز ( فیوم ) و گازها می باشد .معموالً گازها و فیوم هاي جوشکاري از منابع زیر
تولید می شوند :
 ماده اصلی یا فلز اصلی تحت جوشکاري یا ماده پرکننده مورد استفاده پوشش ها و رنگ هاي روي فلز تحت جوشکاري یا پوشش الکترودها گازهاي مورد مصرف حاصله از سیلندرها واکنش هاي شیمیایی که در اثر نور ماوراء بنفش حاصله از قوس الکتریکی و گرما ایجاد می شوند . آلودگیهاي موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاك کننده وگریس زدانام بردن از تمامی اثرات سوء بهداشتی در اثر جوشکاري بسیار مشکل می باشد  ،زیرا ممکن است فیوم ها حاوي چندین نوع
ماده مضر باشند ( بسته به عواملی که در باال بدانها اشاره شد )  .هریک از ترکیبات موجود در گاز یا دود جوشکاري می
توانند یک بخش خاص از بدن فرد را تحت تاثیر قرار دهند مثل ریه ها – قلب – کلیه ها و سیستم عصب مرکزي.

گرما
گرماي شدید و جرقه هاي ناشی از جوشکاري ممکن است باعث سوختگی شود .جراحات چشمی نیز از
تماس با خاکستر داغ ،تراشه فلزات ،جرقه ها و الکترودهاي داغ حاصل می شود ،بعالوه ،تماس طوالنی
مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.
جوشکاران بایستی از عالئمی همچون خستگی ،سرگیجه ،کم اشتهایی ،تهوع ،درد ناحیه شکمی
وبیحوصلگی آگاهی داشته باشند .تهویه ،جداسازي و ایجاد فاصله مناسب با منبع حرارتی ،رعایت فواصل
استراحت و نوشیدن مایعات مناسب می تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید.

نور مرئی ،اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز
شدت نور متصاعد شده از قوس الکتریکی جوشکاري باعث صدمه دیدن شبکیه چشم می شود ،در
حالیکه اشعه مادون قرمز باعث آسیب قرنیه و ابتالء فرد به بیماري آب مروارید خواهد گردید.
نور نامرئی ماوراءبنفش حاصل از قوس الکتریکی حتی در زمان بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) باعث
بیماري برق زدگی چشم می شود .عالئم این بیماري معموالً ساعت ها پس از تماس با اشعه ماوراءبنفش
بروز می کند و شامل احساس وجود شن و ماسه در چشم ،تاري دید ،درد شدید ،اشک ریزش از چشم،
سوزش و سردرد می باشد.

سر و صدا
سر و صداي زیاد در محیط ممکن است به سیستم شنوایی آسیب وارد سازد ،همچنین عامل ایجاد
استرس و فشار خون و یا گاهی بیماریهاي قلبی می باشد .کار کردن طوالنی مدت در محیط داراي سر و
صداي زیاد باعث ایجاد خستگی ،حالتهاي عصبی و بیحوصلگی افراد می شود.
اگر افرادي در یک محیط پر سر وصدا کار می کنند کارفرما باید از استاندارد سر و صداي OSHAبراي
ارزیابی میزان سرو صدا و تعیین زمان مواجهه استفاده نماید  .اگر سرو صدا به طور متوسط در هشت
ساعت به  85دسی بل می رسد  ،کارفرما باید براي فرد جوشکار گوشی مناسب تهیه کند و ساالنه او را
تحت معاینات پزشکی قرار دهد .

آتش سوزی و انفجار
• حرارت زیاد و جرقه هاي تولید شده در جوشکاري یا شعله آن می تواند منجر به بروز آتش سوزي گردد و یا اگر جوشکاري در
مجاورت مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال انجام گیرد احتمال وقوع انفجار وجود دارد .

• جوشکاري یا برش فلزات تنها بایستی در مواقعی انجام شود که مواد قابل اشتعال نظیر ضایعات مواد  ،چوب  ،کاغذ  ،منسوجات
مواد پالستیکی  ،مواد شیمیایی و گردو غبارقابل احتراق وجود نداشته باشد ( بخارات می توانند چند صدمتر پراکنده شوند ) .

• موادي را که نمی توان از محیط خارج نمود بایستی با مواد مقاوم در برابر شعله بطور کامالً محکم پوشاند  .درهاي عبور و مرور ،
پنجره ها  ،شکاف ها و منفذها نیز بایستی پوشانده شوند .
• هیچگاه روي مخازنی که حاوي مواد قابل اشتعال یا احتراق هستند جوشکاري نکنید مگر اینکه کامالً آنها را تمیز نموده و با
یک گاز بی اثر پر کرده باشید  ،در غیر اینصورت احتمال وقوع انفجار  ،آتش سوزي یا پخش بخارات سمی وجود دارد  .مخازن
داراي مواد ناشناخته باید بعنوان مواد قابل اشتعال یا احتراق در نظر گرفته شوند .
• قبل از خروج از محل کار و حداقل سی دقیقه پس از اتمام کار بایستی محیط را ازنظر وجود آتش بازبینی نمود  .وسایل اطفاء
حریق نیز بایستی در دسترس باشند .

آسیب های عضالنی  -استخوانی
در بین جوشکاران شکایت از بیماریهاي عضالنی _ استخوانی نظیر صدمات در ناحیه پشت بدن  ،درد شانه  ،کاهش قدرت
ماهیچه ها  ،درد مچ  ،سفید شدن انگشتان و بیماري ناحیه زانو بیشتر دیده شده است .وضعیت فرد هنگام کارکردن در بروز
اختالالت و بیماریهاي فوق مؤثر است  .این مشکالت را با روش هاي زیر می توان کاهش داد :
_ حمل به روش مناسب
_ عدم کار طوالنی در یک حالت
_ کار در ارتفاع مناسب
_ استفاده از زیرپایی هنگامی که فرد به مدت طوالنی به حالت ایستاده کار می کند .
_ قرار دادن مناسب ابزار آالت و مواد
_ به حداقل رساندن لرزش در حین کار

سپاس از توجه شما

