
 با داربست ونردبان  با اصول ایمنی کار آشنایی   



 نردبان

 

، خٌس ٍ اثؼبد، لبثليت ثبسگزاسي ّش پلِ، ًحَُ ًػت ٍ ًگْذاسي ًشدثبى ثبيذ ثاب ضاشايج خاَي،    ًَع - 

 .هحيطي ٍ ًَع ػوليبت هتٌبست ثبضذ

 :استفبدُ اص ًشدثبى دس هَاسد صيش هوٌَع استا    

 .الف ا سٍي داسثست يب خبيگبُ وبس دس استفبع              

 . ة ا ثِ ػٌَاى الَاس ٍ تختِ صيشپبيي ثشاي ايدبد خبيگبُ وبس              

ِ ّبي ًشدثبى ثش سٍي خبيگبُ وبس ًبپبيذاس هبًٌذ ثطىِ، آخاش، خؼجاِ، ويساِ،                 ج ا لشاس دادى پبي

ِ ّبي آدم  سٍ ٍ هَاسد هطبثِ    .  دسيچ

 .  د ا آغطتِ ثَدى سطَح هختلف ًشدثبى ثِ لىِ چشثي، گشيس، سٍغي ٍ سبيش هَاد لغضًذُ ديگش              

 ّا ا هؼجش ٍ پل استجبطي ثيي دٍ خبيگبُ وبس دس استفبع                

   .ٍا استفبدُ اص ًشدثبى هؼيَة، ضىستِ، پَسيذُ ٍ ًبسبلن              

 .صا تىيِ گبُ فَلبًي ًبايوي، سست ٍ لغضًذُ ثبضذ               



  .. هتش ثبضذ 10طَل ًشدثبى لبثل حول ًجبيذ ثيص اص ا     

ِ ّبي ًشدثبى ثبيذ ثش سٍي سطَح ّوَاس ٍ ّوتشاص وِ همبٍم ٍ غيشلغضًذُ ثبضذ، لشاس گيشدا      .پبي

ًشدثبى خبسج سى ثشاي تشدد ٍ استفبدُ اص ًشدثبى، وبسگش ثبيذ ّوَاسُ سٍثِ ًشدثبى ثَدُ ٍ داساي سِ ًمطِ اتىبء ثبضذ ٍ ٍضؼيت ثذى اٍ ًجبيذ اص هحَس تمبا    

 . گشدد



ِ ّبي ًشدثبى اص يىذيگش ثبيذ هسبٍي ٍ ثيي   ا   .سبًتيوتش ثبضذ 35تب  25فَاغل پل

  . تشدد يب استمشاس ّوضهبى دٍ وبسگش ثش سٍي ًشدثبى ثِ خضء ًشدثبى ثبثت هوٌَع است - 

 .لشاس ًگيشدتش ثِ خض ًشدثبى طٌبثي استفبدُ اص سبيش ًشدثبى ّب ٌّگبهي ثِ ػٌَاى خبيگبُ وبس هدبص است وِ خبيگبُ وبس اص پلِ سَم اًتْبيي ًشدثبى ثبالا  



ِ اي ثبضاذ واِ   ا  استمشاس ًشدثبى يه طشفِ لبثل حول ثبيذ ثِ گًَ

دسخِ ثَدُ ٍ  75صاٍيِ ايدبدي ثيي ًشدثبى ثب سطح هجٌب دس حذٍد 

يب ضيت آى طَسي اًتخبة ضَد وِ فبغلِ ثيي پبيِ ًشدثبى تب پبي 

ِ گبُ فَلبًي ثش سٍي سبصُ تاب ساطح    سبصُ يه چْبسم فبغلِ تىي

  .هجٌب ثبضذ

دس غَست اخجبس دس استمشاس ًشدثبى يه طشفاِ لبثال حوال دس    ا 

ِ اي ثيي  ِ گبُ تحتبًي ثاب ساطح هجٌاب     90تب  75صاٍي دسخِ وِ تىي

ايدبد هي گشدد ثبيذ ًشدثبى ثَسيلِ اتػبالتي ثب سابصُ ياب دياَاس    

  .ثػَست ايوي ثستِ ٍ هحىن گشدد

 



دس ًشدثبًْبي يه طشفِ اي وِ ثِ ػٌاَاى هؼجاش اساتفبدُ    ا   

ِ گبُ ثبالتش ثاَدُ ٍ   1هي ضَد ثبيذ اًتْبي فَلبًي آى  هتش اص تىي

  ثِ ًحَ ايوٌي هْبس گشدد 

 



   .اتػبل دٍ ًشدثبى يه طشفِ ثِ يىذيگش ثِ هٌظَس افضايص طَل آى هوٌَع است  -



هتش ثبيذ هدْض ثِ سبهبًِ هتَلف وٌٌذُ اص سمَط ثبضاذ ٍ دس فَاغال    3ًشدثبى ثبثت ثب طَل ثيص اص ا 

هتشي يه پبگشد ٍ ّش لطؼِ اص ًشدثبى ثيي دٍ پبگشد ثِ ًحَي ًػت گشدًاذ واِ دس اهتاذاد     9حذاوثش 

 . لطؼِ لجلي ًجبضذ





هتش استفبع داسد ثبيذ حفبظْبي  2/2ثشاي ًشدثبى ثبثت ػوَدي وِ ثيص اص ا 

هتاشي   0.9حلمَي يب هشثؼي ضىل ًػت ضَد ثطَسيىِ ثب فَاغال حاذاوثش   

اصيىذيگش ٍ ثب ثستْبيي دس طَل هحفظِ هْبسضذُ تب احتوبل سمَط وابسگش  

 . اصثيي حفبظ ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ



ى ًشدثبًْبي ثبثت وِ هدْض ثِ ًشدُ خبًجي ّستٌذ ٍ اهىبى ًػت حفبظ ّبي حلمَي يب هشثؼي ضىل ٍخَد ًذاسد وبسگش ثبيذ ثِ حوبيل ثٌاذ وبهال ثاذ   دس  - 

 . ٍ طٌبة ايوٌي ثب تدْيضات خَد خوغ ضًَذُ تدْيض گشدد( ّبسًس)

 .هتش ثبضذ 30طَل ًشدثبى طٌبثي ًجبيذ ثيص اص   -

 .استفبدُ اص ًشدثبى طٌبثي ٌّگبهي هدبص است وِ اهىبى استفبدُ اص سبيش ًشدثبًْب هيسش ًجبضذا  

 .استفبدُ اص ًشدثبى ثب پلِ طٌبثي هوٌَع استا   

 .پلِ ًشدثبى طٌبثي ثبيذ اص خٌس همبٍم ثذٍى تشن خَسدگي ٍ پَسيذگي ثبضذا  

ُ ّبي ًشدثبى طٌبثي ثبيذ ثػَست هحىن ٍ ايوي دس ثبالي ّش پلِ ثستِ ضذُ ثبضذا    .ًگْذاسًذ

هْابس  واي  دس هَلغ استفبدُ اص ًشدثبى پلِ هشغي ثش سٍي سمفْبي ضيجذاس ثبيذ ًشدثبى هزوَس اص ساس ضيت تب لجِ اًتْبيي آى اداهِ داضتِ ٍ ثػاَست اي ا   

 .گشدد



 .است هوٌَع دست ثب ثبس حول ًشدثبى، اص استفبدُ ٌّگبم :ح

        پيطگيشي آًْب سٍي ثش پب لغضش اص تب ثبضٌذ آخذاس ثبيذ فلضي ًشدثبى ّبي پلِ :ث      

 .آيذ ػول ثِ

  آى ضيت خَسدى ّن ثِ اص وِ ثبضذ ضبهٌي يب ليذ ثِ هدْض ثبيذ دٍطشفِ ًشدثبى-

 .ثبضذ ثيطتش هتش 3 آى استفبع ًجبيذ ثبص حبلت دس ضوٌب .آيذ ػول ثِ خلَگيشي

 

 دس .است هوٌَع ّب پبيِ لغضًذگي احتوبل ٍ ثبسًذگي ٌّگبم دس ًشدثبى اص استفبدُ-

  ضَد، دادُ لشاس داسد، لغضش احتوبل وِ هحلي دس ًشدثبى چٌبًچِ لضٍم غَست

  ّب پبيِ حشوت ٍ لغضش اص ديگش هَاًغ ٍ ٍسبيل يب ضيبسداس الستيىي وفطه

 .ثبضذ وبفي استحىبم داساي ثبيذ ًشدثبى ثبالي ّب گبُ تىيِ ّوچٌيي .ضَد خلَگيشي



:توجه  

 

دس ًشدثبًْبي وِ طَل آًْب لبثل افضايص است، ثبيذ دلت ضَد وِ دٍ -

ووتش اص پٌح هتش تىِ ًشدثبى وبهل ثبص ًطَد ٍ چٌبًچِ طَل هَسد ًظش 

اص پبيِ ّبي ّش دٍ لطؼاِ سٍي ّان لاشاس     ثبضذ، ثبيذ حذالل دٍ ػذد

ثيطتش اص پٌح هتش ثبضذ، تؼذاد گيشًذ ٍ دس غَستي وِ طَل هَسد ًيبص 

 .ػذد ثبضذ 3پلِ ّبي سٍي ّن لشاس گشفتِ ثبيذ حذالل 

ًشدثبى دٍ طشفِ ّيچگبُ ًجبيذ ثب خَاثبًذى دٍ پبيِ ثاِ سٍي ّان ثاِ    -

 .ػٌَاى ًشدثبى سبدُ ٍ يه طشفِ هَسد استفبدُ لشاس گيشد

هتش ثبيذ تَسج دٍ ًفاش حوال ضاًَذ ٍ     5ًشدثبًْبي طَيل ٍ ثيص اص -

 .ضخع ثلٌذ تش دس خلَ لشاس گيشد

ًشدثبًْبي چَثي ثبيذ دس ٌّگبُ سبخت ثب هَاد تگْذاسًاذُ اص لجيال   -

سٍغي ثزس وتبى آغطتِ ضًَذ ٍ ايي وبس ّش دٍ سبل يه ثابس تىاشاس   

 .ضًَذ



 داربست



 



ِ گبُ)ثبيذ ثش سٍي سطَح هٌبست، غبف، ّوَاس ٍ غيشضيجذاس ثشپب گشديذُ ٍ داساي وفطه داسثست  ثبضذ تب اص ًَسبًبت، خبثدابيي ٍ لغاضش آى   ( تىي

ِ گابُ پبياِ داسثسات ه    ِ ّبي آدم  سٍ ٍ سبيش هَاسد هطبثِ ثِ ػٌَاى تىي ِ ّب ثش سٍي آخش، ثطىِ، خؼجِ، دسيچ َ خلَگيشي ثؼول آٍسدُ ٍ ًػت پبي ع وٌا

 .. است

 



  :.ثشپبيي، استفبدُ ٍ خوغ آٍسي داسثست سػبيت هَاسد صيش الضاهي استدس 

 سٍصاًِا خوغ آٍسي تدْيضات ٍ هػبلح اص سٍي داسثست ثؼذ اص اتوبم وبس الف 

 چَثيا وطيذى توبهي هيخْب اص لطؼبت پيبدُ ضذُ ة 

 ا تَصيغ ثبس ثػَست يىٌَاخت ثش سٍي داسثست  ج 

 دا تؼجيِ ثبلطته هخػَظ دس صيش وبثل يب طٌبة داسثست ثِ لحبظ احتوبل ثشيذگي ٍ سبييذگي 

 ح ا ػذم اًدبم وبس ثش سٍي داسثست هؼيَة ٍ ًبلع

 ٍا تؼطيل ًوَدى وبس ثش سٍي داسثست دس ضشايج خَي ًبهسبػذ 

 ثبسگزاسي ثيص اص حذ هدبص طشاحي ثش سٍي داسثستػذم -ص

 

      



ٌ َا، وگُذاسوذٌ، اجضای جایگاٌ، شامل داستست قسمت َای کلیٍ ٍ گا ٌ َای اتظاالت، تکی  عثًس سا
 آن امثال ي فًالد چًب، جىس اص مشغًب ي مىاسة مظالح اص استفادٌ تا تایذ داستست پلکان ي

 داستست کٍ شًد کاس تٍ آمادٌ ي ساختٍ طشاحی، طًسی ریظالح اشخاص یا شخض تًسط
 .تاشذ داشتٍ سا وظش مًسد تاس تشاتش 4 پزیشش ظشفیت الصم، پایذاسی ي ایستایی تش عاليٌ



ِ ضذگي، پَسيذگي ٍ سابيش ػياَة ظابّشي ثاَدُ ٍ ثطاَس      داسثست ّب  ثبيذ سبلن ٍ ػبسي اص ّشگًَِ ػيت ٍ ًمع ًظيش تشن خَسدگي، صًگ صدگي، ل

  . .هطوئي هْبس ٍ ثْن هتػل ضذُ ٍ اهىبى خبثدبيي ٍ لغضش دس حيي اًدبم وبس ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ

 

ثشاي خلَگيشي اص حشوت خابًجي ثشخاَسداس   ( هَسة، ػوَدي، افمي، طَلي ٍ ػشضي)ثِ خض ًشدثبًي ثبيذ اص لَلِ هْبس ٍ ثبدثٌذّبي هٌبست داسثست ّب 

 .ثبضذ

 

ِ ّبي هْبسي ٍ دستىْب ثشاي اتػبل ثِ سبصُ ثِ هٌظَس پبيذاسي ٍ ثجبت وبهل داسثست الضاهي است استفبدُ   .اص لَل

      



دستىْبيي وِ دس داخل ديَاس ثشاي اتػبل داسثست ثب سبصُ ثِ ػٌَاى هْبس يب پَضص فبغلِ ثيي داسثست تب سطح سبصُ استفبدُ هي ضَد، ًجبيذ طَل 

 .سبًتيوتش ثيطتش ثبضذ 150اص 

 

ُ اي ضىل ثِ هسبحت حذالل ّش  سبًتيوتش هشثغ ثب  175سبًتيوتش هشثغ يب هشثؼي ضىل ثِ هسبحت حذالل  150پبيِ داسثست ثبيذ داساي وفطه دايش

  . .هيليوتش ثَدُ ٍ اص خٌس همبٍم ثبضذ 5ضخبهت حذالل 

 

 



 .ثبضذ ػيت ٍ تشن خَسدگي، ثذٍى ٍ سبلن ثبيذ آى لطؼبت سبيش ٍ ّب چفت ّب، پبيِ ّب، ثست ّب، لَلِ ضبهل داسثست فلضي اخضاي

 .ثبضٌذ خويذگي ثذٍى ٍ هستمين ثبيذ داسثست ّبي لَلِ ّوچٌيي

 

  آى ايوٌي ٍ استحىبم پبيذاسي، لض تب گيشد لشاس تبييذ ٍ وٌتشل ثبصديذ، هَسد ريػالح ضخع تَسج صيش هَاسد دس ثبيذ داسثست

 :ضَد حبغل اطويٌبى

 .آى اص استفبدُ ثِ ضشٍع اص لجل :الف      

 .استفبدُ حيي دس ثبس يه اي ّفتِ حذالل :ة      

 .آى اص استفبدُ دس ٍلفِ ايدبد يب تغييشات گًَِ ّش اص پس :ح      

 .گيشد لشاس تشديذ هَسد داسثست پبيذاسي   ٍ  استحىبم وِ هطبثِ ػَاهل ٍ صلضلِ طَفبى، ثبد، ٍلَع اص پس :ت      



   پبخَس

 سبيش ٍ وبس سىَي ثبص طشف دس ثبيذ وِ هتش هيلي 150 استفبع ثِ هبًٌذ لشًيض است حفبظي

 هػبلح ٍ وبس اثضاس سيضش ٍ لغضش اص خلَگيشي خْت 2-3-2-12 ثٌذ دس هٌذسج هَاسد

 هتش هيلي 25 حذالل ضخبهت ثِ هٌبست چَة اص ثبيذ پبخَس .گشدد ًػت سبختوبًي

 .ثبضذ ثشًذُ ٍ تيض ًجبيذ آى ّبي لجِ فَالدي ٍسق اص استفبدُ غَست دس .ثبضذ

 



ٍ َای چًتی کٍ تشای جایگاٌ داستست مًسد استفادٌ قشاس می گیشوذ، تایذ طاف، تذين َشگًوٍ صائذٌ ي تشجستتگی ي عتاسی اص    تخت
ٍ َا تایتذ داسای ختخامت یکستان تتًدٌ ي حتذاقل داسای      . مًاد چسثىذٌ ي لغضوذٌ تاشىذ  50میلتی متتش عتشع ي     250کلیٍ تخت

میلی متش خخامت تاشىذ ي طًسی دس کىاس یکذیگش قشاس دادٌ ي مُاستىذی شًوذ کٍ تٍ َیچ يجٍ جاتجا وشذٌ ي اتتضاس ي مظتالح اص   
 .تیه آوُا تٍ پاییه سقًط وىمایذ

 
ٌ َای ساختماوی مظتًب شتًسای عتالی حفاظتت فىتی        َمچىیه حذاقل عشع جایگاٌ تایذ تا تًجٍ تٍ آئیه وامٍ حفاظتی کاسگا

ٍ َا حذاکثش تشای کاسَای سىگیه  ٍ گاٌ َای تخت  .متش تاشذ 2/3متش ي تشای کاسَای سثک  1/8تعییه ي فاطلٍ تکی

 



  هَاد اص ػبسي ٍ ثشخستگي ٍ صائذُ ّشگًَِ ثذٍى غبف، ثبيذ گيشًذ، هي لشاس استفبدُ هَسد داسثست خبيگبُ ثشاي وِ چَثي ّبي تختِ

  هتش هيلي 50 ٍ ػشؼ هتش هيلي 250 داساي حذالل ٍ ثَدُ يىسبى ضخبهت داساي ثبيذ ّب تختِ وليِ ثبضٌذ، لغضًذُ ٍ چسجٌذُ

  ثِ آًْب ثيي اص هػبلح ٍ اثضاس ٍ ًطذُ خبثدب ٍخِ ّيچ ثِ وِ ضًَذ ثٌذي هْبس ٍ دادُ لشاس يىذيگش وٌبس دس طَسي ٍ ثبضٌذ ضخبهت

  ضَساي هػَة سبختوبًي ّبي وبسگبُ حفبظتي ًبهِ آييي ثِ تَخِ ثب ثبيذ وبس خبيگبُ ػشؼ حذالل ّوچٌيي .ًٌوبيذ سمَط پبييي

 .ثبضذ هتش 2.3 سجه وبسّبي ثشاي ٍ هتش 1.8 سٌگيي وبسّبي ثشاي حذاوثش ّب تختِ ّبي گبُ تىيِ فبغلِ ٍ تؼييي فٌي حفبظت ػبلي



 ي حفاظتی سشپًش کاسگاٌ، مًقت حفاظتی حظاس قثیل اص مًقت ساصٌ َای اجضاء اص یک َش تیشين صدگی
 :صیش ششایط سعایت تا مگش است ممىًع ساخت دست دس تىای محذيدٌ اص داستست

  اص کمتش سًاسٌ سي سطح سيی اص ي متش 2/5 اص کمتش وثایذ پیادٌ سي سطح سيی اص تیشين صدگی عمًدی فاطلٍ•
 .تاشذ متش 4/5

 .شًوذ تاص عمًمی گزس سمت تٍ کاسگاٌ داخل اص وثایذ پىجشٌ َا ي دسَا•

 



 .است هوٌَع وبس خبيگبُ ػٌَاى ثِ ثطىِ اص استفبدُ :12-7-1-2



 :است الضاهي صيش هَاسد سػبيت آى ضذى ٍاطگَى اص خلَگيشي ٍ داسثست ايستبيي تبهيي ثشاي

  حيي دس آى ًَسبى ٍ لشصش اص تب گشدد، هْبس ٍ هتػل سبختوبى ثِ هحىن طَس ثِ افمي ٍ ػوَدي هٌبست ّبي فبغلِ دس ثبيذ داسثست :ح

 .آيذ ػول ثِ خلَگيشي وبس

 .ضًَذ والف ٍ هتػل يىذيگش ثِ وبهل طَس ثِ تاللي هحل دس ثبيذ گيشد، هي لشاس هدبٍس ضلغ دٍ دس داسثست وِ هَاسدي دس :ت



يب خبثدبيي داسثست ّبي هتحشن چشخذاس ثب ًفاش هساتمش ضاذُ    اًتمبل 

 .سٍي آى هوٌَع است

 



فصل چهارم ـ داربست   



ا دس 90هبدُ. هتش ثَدُ ٍ ثشاي استفبع ثيص اص آى داسثست هزوَس ثبيذ هْبس گشدد 9.6استفبع هدبص ثشاي داسثست هتحشن ثشخي حذاوثش  

 . ثبضذ 1ثِ  3داسثست ثشخي هتحشن ًسجت استفبع ثِ ػشؼ ًجبيذ ثيص اص 

 سبًتيوتش ووتش ثبضذ  12.5چشخْبي داسثست هتحشن ثبيذ هدْض ثِ لفل هٌبست ثَدُ ٍ لطش خبسخي چشخْب ًجبيذ اص وليِ 

 .ثبضذ  1ثِ  4داسثست ثشخي ثبثت ًسجت استفبع ثِ ػشؼ ًجبيذ ثيص اص دس 

 . هتش ثبضذ 12حذاوثش استفبع داسثست ثشخي ثبثت دس حبلت آصاد ًجبيذ ثيص اص  



 .ثبضذ صيش ضشايج داساي ثبيذ هَلت حفبظتي پَضص :12-5-6-2

  ضخبهت ثب چَثي تختِ هتش، 0.45 اص ووتش اثؼبد ثب ثبص ّبي دّبًِ هَسد دس :الف     

 .هيليوتش 25

 چَثي تختِ هتش، 2.5 تب هتش 0.45 اص ثيطتش اثؼبد ثب ثبص ّبي دّبًِ هَسد دس :ة     

 .هيليوتش 50 حذالل ضخبهت ثب

 همبٍهت اص ثبيذ هزوَس پَضص فَالدي، ّبي پَضص اص استفبدُ  غَست دس :ح     

 .ثبضذ ثشخَسداس الصم



:توصیه های مهم  

داسثست ًشدثبًي فمج ثاشاي وبسّابي وَتابُ هاذت ٍ      -4

سجه اص لجيل سًگ وبسي، گچ وبسي، سين وطي ٍ غياشُ  

ثىبس ثشدُ هيطَد ٍ ّش صهبى ثيص اص يه ًفش ًجبيذ ثش سٍي 

 .خبيگبُ آى هستمش ثبضذ

الَاس خبيگبُ ثبيذ طَسي سٍي دٍ ًشدثبى لاشاس گياشد واِ    

حذٍد يه سَم استفبع ًشدثبى ثبالتش اص خبيگبُ لشاس گياشد  

هتش تدابٍص   2.5ٍ ثِ طَس ولي ثْتش است استفبع خبيگبُ اص 

ًٌوبيذ ٍ فبغلِ ثيي پبيِ ّبي دٍ ًشدثبى اص ساوت داخال   

ضاوٌب وابس ثاش سٍي اياي     . هتش تدبٍص ًوبياذ  2.5ًجبيذ اص 

 .داسثست ّب ثْتش است ثِ غَست ًطستِ اًدبم گيشد

 



 وبسگشاى آهذ ٍ سفت هػبلح، حول ثشاي سبختوبلي احذاث صهبى دس :12-7-4-1

 ٍ ضَد ًػت هَلت پلِ ساُ يه حذالل ثبيذ طجمبت، ٍ صهيي صيش ثِ دستشسي ٍ

 ٍ هحبفظت آى اص دلت ثِ داسد، اداهِ سبختوبًي ػوليبت وِ هذتي توبم دس

 .ضَد ًگْذاسي

پله موقتراه   

 هَلت پلِ ساُ ٍ پلِ :12-7-4-2

  آًْب وف پٌْبي هتش، 1 حذالل ػشؼ ٍ يىسبى اثؼبد داساي ثبيذ ّب پلِ :الف      

 .هيليوتش 220 حذاوثش ٍ هيليوتش 140 حذالل آًْب استفبع هيليوتش، 280 حذالل

  ٍ لغضش اص خلَگيشي ضوي ٍ ضَد سبختِ آى ًظبيش ٍ فلض ٍ ثتي چَة، اص :ة      

 ثبسگزاسي ايوٌي ضشيت ٍ وبفي همبٍهت ٍ استحىبم داساي اطشاف سمَط

   .ثبضذ داضتِ ٍاسدُ ثبسّبي حذاوثش ثِ ًسجت 2.5 حذالل

  هٌبست حفبظ ثب ًػت، ٍ ثشپبيي اص ثؼذ ثبيذ هَلت پلِ ساُ ثبص اطشاف :ت      

 .ضَد هحبفظت 2-5-12 ثخص هفبد هطبثك
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فصل سوم ـ جایگاه کار    

وليِ خبيگبُ ّبي وبس دس استفابع ثبياذ داساي هحال اساتمشاس،      ا49هبدُ 

پبخَس، ًشدُ حفبظتي ٍ ساُ دستشسي ايوي هطبثك ثب استبًذاسدّبي هؼتجاش  

 .ثبضذ

اطشاف خبيگبُ وبس ثبيذ داساي حفبظ هتٌبست ثب ًَع وبس ٍ ايوي ا   50هبدُ 

ثبضذ ٍ ّوچٌيي خبيگبُ وبس ٍ وبسگشاى هشثَطِ ثِ سبهبًِ هتَلف وٌٌاذُ اص  

 . سمَط تدْيض گشدًذ

ػشؼ خبيگبُ وبس ثبيذ هتٌبست ثب ًَع وبس اًتخابة ضاذُ ٍ دس   ا   51هبدُ

 .سبًتيوتش ووتش ثبضذ 60ّيچ حبلتي ًجبيذ اص 



 هػبلح افتبدى اص پيطگيشي ثشاي ّوچٌيي .گشدد ًػت حفبظتي ًشدُ وبس، خبيگبُ ثبص طشف دس ثبيذ وبسگشاى، سمَط خطش اص خلَگيشي ثشاي

 .ضَد ًػت   هٌبست ّبي پبخَس آى ثبص ّبي لجِ دس ثبيذ خبيگبُ، وف سٍي وبس ايضاس ٍ

 

 ثبضذ هتش سبًتي 120 اص ثيص سمَط استفبع وِ افشاد سمَط اص خلَگيشي ثشاي ثبيذ وِ لبئن است حفبظي هَلت حفبظتي ًشدُ

 .گشدد ًػت

 



 :هَلت حفبظتي ًشدُ ٍ پٌبُ خبى

  .ثبضذ ثيطتش هتش 1.1 اص ٍ ووتش هتش 0.9 اص ًجبيذ وبس سىَي يب طجمِ وف اص هَلت حفبظتي ًشدُ استفبع

 هتش 0.85 اص ٍ ووتش هتش 0.75 اص ًجبيذ ضيجذاس سطَح ٍ پلِ ساُ هَلت حفبظتي ًشدُ استفبع ّوچٌيي

 .ثبضذ ثيطتش

 


