
 وسایل و ساسه های حفاظتی
 



دس عشاحی لسمت هبی مختلف وسبیلی و سبصه هبی حفبؽتی وه تحتت  •
تبحیش ثبسهبی حملی و یب ثبسهبی نبضی اص احشات محیغی لشاس می گیشنذ، ثبیتذ  

مجحتج ضطتم ممتشسا ملتی     )ثبسهتبی واسده ثتش ستباتمب     "مفبد مجحتج  
 .سفبیت گشدد "(سباتمب 

 



 جانپناهونردهحفاظتیموقت

 



نشده حفبؽتی مولت حفبؽی است لبئم وه ثبیذ ثشای جلوگیشی اص سموط •
 سبنتی متش ثبضذ نصت گشدد 120افشاد  وه استفبؿ سموط ثیص اص 

•  

متش  0/9استفبؿ نشده حفبؽتی مولت اص وف عجمه یب سىوی وبس نجبیذ اص •
همچنین استفبؿ نشده حفبؽتی مولت ساه پله و . متش ثیطتش ثبضذ 1/1ومتش و اص 

 .متش ثیطتش ثبضذ 0/85متش ومتش و اص  0/75سغوح ضیجذاس نجبیذ اص 
 
دس اجضای نشده حفبؽتی وه ضبمل پباوس، نشده ثتبییی و نتشده میتبنی متی ثبضتذ، نجبیتذ       •

 .لسمت هبی تیض و ثشنذه وجود داضته ثبضذ
 

 



متش، داسای پبیه هبی فمتودی   2نشده حفبؽتی ثبیذ دس فواصل حذاوخش •
ثبسهتبی  "ثوده و سباتمب  و اجضای سبصه آ  ثب توجه ثته مفتبد مجحتج    

و آیتین نبمته    "(مجحج ضطم ممشسات ملی سباتمب )واسده ثش سباتمب  
دفتش تحمیمبت و مقیبسهبی فنتی مقبونتت    139نطشیه )ثبسگزاسی پل هب "

داسای چنتتب   "(ثشنبمتته سیتتضی و نؾتتبست ساهجتتشدی سیبستتت جم تتوسی 
ممبومتی ثبضنذ وه ثتواننذ دس ممبثل نیشوهب و ضتشثه هتبی واسده دس تمتب     

ثه فالوه نشده ثبیذ ممبومت یص  سا ثشای موالقی . ج بت ممبومت نمبینذ
وه دس مقشض ثشاوسد ثب وستبیل نملیته و ستبیش وستبیل متحتشن لتشاس       

 .می گیشد، داضته ثبضذ
 



 پاخورحفاظتی

 



   

میلی متش وه ثبیذ دس عشف ثتبص   150حفبؽی است لشنیض مبننذ ثه استفبؿ •
ج ت جلتوگیشی اص   1-3-2-12سىوهبی وبس و سبیش مواسد منذسد دس ثنذ 

پباوسهب ثبیتذ اص  . لغضش و سیضش اثضاس وبس و مصبلح سباتمبنی نصت گشدد
دس صوست استتفبده اص  . میلی متش ثبضذ 25چوة منبست ثه ضخبمت حذالل 

 .وسق فویدی لجه هبی آ  نجبیذ تیض و ثشنذه ثبضذ

 



 راهزو سزپوشیده موقت



  

سازى ای است حفاظتی کي تي صورت هوقت در پیاادى رهًاا  اا ساا ا ه ااتا  واوهی تااای         •

 .جلوگیای از خطاًای ًاضی از پاتاب ضدى هصالح، هسا ل ه تجٌیزات ساختواًی ا جاد هی ضود
•  

هتا تاضد  1/5هتا ه  اض آى ًیز ًثا د کوتا از  2/5ارتفاع راًاهی ساپوضیدى ًثا د کوتا از •
هگا آًکي  اض پیادى رهی هوجود کوتا از آى تاضد کي در ا ي صورت، ًن  اض پیاادى ره خواًاد   

 .تود
 .ساپوضیدى تا د فاقد ًاگوًي هاًع تودى ه دارای ًور کافی در توام اهقات تاضدراًاه  •

 

تارًاای هاردى تاا سااختواى    "سقف راًاه ه سا ا قسوتٌای آى تا د تا توجي تي هفاد هثحث •
تواًا ی تحول ًاگوًي ر زش ه سقوط احتواالی هصاالح    "(هثحث ضطن هقارات هلی ساختواى)

 .ساختواًی را داضتي تاضد
 

لثي ًای تیاهًی سقف راًاه تا د دارای د وارى ضیة داری از چوب  ا فوالد هقااهم تاي ارتفااع    •
درجي تي طاا    45ه حداکثا  30زاه ي ا ي حفاظ تا د ًسثت تي سقف حداقل . هتا تاضد 1حداقل 

 .خارج اختیار گادد
 

 



دس صوست استفبده اص تخته هبی چوثی دس سمف ساهشو، ثبیتذ ضتخبمت آن تب    •
میلی متش ثوده و ثه تشتیجی دس ونبس هتم لتشاس گیشنتذ وته اص سیتضش       50حذالل 

استتفبده اص مصتبلح   . مصبلح سباتمبنی ثه داال ساهشو جلوگیشی ثه فمتل آیتذ  
دس هتش  . غیشممبو  مبننذ توسی سیمی، گونی و اص ایتن لجیتل ممنتوؿ متی ثبضتذ     

صوست ثبیذ تذاثیشی اتخبر ضود تب اص سیضش هشگونه اثضاس، مواد و مصتبلح، آة و  
 .ضبیقبت اص سمف و دیواسه ثیشونی ساهشوی سشپوضیذه جلوگیشی ثه فمل آیذ

•  
اعشاف ساهشوی سشپوضیذه مولت وه دس مجتبوست وبسگتبه ستباتمبنی لتشاس     •

داسد، ثبیتتذ داسای حفتتبػ یتتب نتتشده ای ثتته استفتتبؿ یص  مغتتبثك مطخصتتبت و   
 .ثبضذ 2-5-12ویژگی هبی مزووس دس ثخص 

 



 سزپوش حفاظتی



پوضطی است، وه ثشای جلوگیشی اص آسیت نبضی اص احش سموط اضتیب دس  •
ستشپوش حفتبؽتی   . دیواسه اعشاف سباتمب  دس حبل احذاث نصت می ضود

ثبیذ چنب  عشاحی و سباته ضود وه دس ممبثل نیشوهبی واسده ممبو  ثوده و 
دس احش سیضش مصبلح یب اثضاس ثش سوی آ  اغشی متوجه افشاد، تج یتضات و  

 .مستحذحبتی وه دس صیش آ  لشاس داسنذ نگشدد



 پوشش موقت فضاهای باس



.1  

ولیه پشتگتبه هتب و دهبنته هتبی ثتبص دس لستمت هتبی مختلتف وبسگتبه          •
سباتمبنی وه احتمبل اغش سموط افشاد سا دس داسنذ، ثبیذ تب صمب  محصتوس  
ضذ  یب پوضیذه ضذ  ن بیی و یب نصت حفبػ  هب، پوضتص هتب و نتشده هتبی     
دائمی و اصلی، ثه وسیله نشده هب یب پوضص هبی مولت ثته عتوس محىتم و    

 .منبست حفبؽت گشدنذ

 



:پوضص حفاظتی هوقت تا د دارای ضاا ط ز ا تاضد  

 

متتش، تختته هتبی چتوثی ثتب       0/45موسد دهبنه هبی ثبص ثب اثقتبد ومتتش اص   دس أ-
 .میلی متش 25ضخبمت حذالل 

متتش، تختته هتبی     2/5متش تب  0/45 دس موسد دهبنه هبی ثبص ثب اثقبد ثیطتش اص ة-
 .میلی متش 50چوثی ثب ضخبمت حذالل 

دس صوست استفبده اص پوضص هبی فویدی، پوضص مزووس ثبیتذ اص ممبومتت   ت-
 .یص  ثشاوسداس ثبضذ

  
ثشای جلوگیشی اص سیضش مصبلح و اثضاس و همچنین حفتؼ محتیظ صیستت و    •

صیجبیی منؾش ض ش، ثبیذ جذاسه ابسجی سباتمب  دس دست احذاث ثتب استتفبده اص   
 .پشده هبی ثشصنتی یب پالستیىی ممبو  پوضبنذه ضود

 



 سقف موقت



 

ثشای سمف هبی مولت وه ثه صوست سىوهبی وبس موسد استفبده لتشاس  •
 250میلی متش و پ نتبی   50می گیشنذ، ثبیذ اص تخته هبی چوثی ثب ضخبمت 

ثته فتالوه   . میلی متش وه محىم ثه یىذیگش ثسته ضذه ثبضنذ، استفبده ضود

 .متش ثبضذ 2/4فبصله تىیه گبه تخته هب نجبیذ ثیص اص 

 



 حصار حفاظتی موقت



  

سبصه ای است مولتی وه ثشای جلوگیشی اص وسود افشاد متفشله و غیش مسئول •
 .ثه داال محذوده وبسگبه سباتمبنی سباته و ثشپب می گشدد

 
استفبؿ حصبس حفبؽتی مولت نجبیذ اص وف مقجش فمومی و یب فضبی مجبوس آ  •

 .متش ثبضذ 1/9ومتش اص 
 
متش داسای پبیته هتبی لتبئم     2حصبس حفبؽتی مولت ثبیذ دس فواصل حذاوخش •

ثوده و سباتمب  و اجضای آ  ثبیذ ثب توجه ثه ضشایظ صیش عشاحی، سباته و ثشپتب  
 :گشدنذ

 



ثبس عشاحی ثشای محل هبی وم اغش و همچنین محل هتبی فجتوس پشاغتش و    أ-
داسای احتمبل ثشاوسد اودسوهبی فجوسی ثب حصبس ثبیذ ثب توجه ثه ضتواثظ و  

حفبؽت اص وسبیل نملیه و تبمین ایمنتی  )آئین نبمه ثبسگزاسی پل هب "ممشسات 
دفتش تحمیمبت و مقیبسهبی فنی مقبونتت   139نطشیه ضمبسه  "(فبثشا  پیبده

 .ثشنبمه سیضی و نؾبست ساهجشدی سیبست جم وسی انتخبة گشدد
مصبلحی وه ثشای سبات حصبس حفبؽتی مولت ثىبس می سود ثبیذ فبلذ اجتضا  ة-

و یب گوضه هبی تیض و ثشنذه ثبضذ، تب دس صوست تمبس و یب ثشاوسد فتبثشین و  

 .یب وبسگشا  ثب حصبس ثشای آن ب حبدحه ای ثوجود نیبیذ

 



 راه شیب دار و گذرگاه



 11/5ساه ضیت داس دس وبسگبه سباتمبنی ساهی است وه صاویه آ  ثب سغح افك حذاوخش •
ثوده و ثشای فجوس و مشوس افشاد و حمل ونمل وسبیل، تج یضات و ( دسصذ 20ضیت )دسجه 

 .مصبلح سباتمبنی موسد استفبده لشاس می گیشد
•  
گزسگبه یب مقبثش دس وبسگبه سباتمبنی فجبست است اص، گزسگبه افمی وه ثش سوی صمتین  •

یب وف عجمبت یب داسثست هب و نؾبیش آ  ثشای فجوس و مشوس افشاد و حمتل ونمتل وستبیل،    
 .تج یضات و مصبلح سباتمبنی موسد استفبده لشاس می گیشد

•  
•  
ساه هبی ضیت داس و گزسگبه هبیی وه فمظ ثشای فجوس افشاد ایجبد می ضونذ، ثبیتذ داسای  •

 .متش فشض ثبضذ 0/6حذالل 
 



ساه ضیت داس و گزسگبه ثبیذ داسای استتحىب  و ممبومتت وتبفی ثتوده و     •
نسجت ثه حذاوخش ثبسهبی واسده  2/5داسای ضشیت ایمنی ثبسگزاسی حذالل 

ضمنبً پوضص وف این ساه هب و گزسگبه هب ثبیذ ثتب استتفبده اص مصتبلح    . ثبضذ
ممبو  و منبست عوسی عشاحی و سباته ضود وه موجت لغتضش و ستموط   

دس صوست استفبده اص تخته چوثی ثشای پوضص وف، ضتخبمت  . افشاد نطود
همچنین اعشاف ثبص ساه هبی ضیت داس و . میلی متش ومتش ثبضذ 50آ  نجبیذ اص 

 2-5-12مقبثش وه احتمبل سموط آصاد سا دس ثشداسد، ثب سفبیت مفتبد ثختص   
 .محبفؾت گشدد

 



ساه ضیت داس و گزسگبهی وه فالوه ثش افشاد، ثتشای فجتوس گتبسی، چتشت دستتی و یتب       •
 18متتش فتشض و حتذاوخش     1فشغو  نیض موسد استفبده لشاس می گیشنذ، ثبیذ داسای حذالل 

فبصله فمودی ثین پبگشدهتبی  . و سغح همواس ثبضذ( دسجه 10صاویه حذود )دسصذ ضیت 
 .متش ثبضذ 3/5متوالی سغح ضیت داس نجبیذ ثیص اص 

•  
فشض ساه ضیت داس و مقبثشی وه ثشای حمل و جبثجبیی وسبیل ستنگین یتب وستبیل    •

متش ثبضذ، ثه فالوه دس عشفین آ  ثبیتذ موانتـ    3/5نملیه استفبده می ضونذ، نجبیذ ومتش اص 
 .محىم و منبست نصت گشدد

•  
متتش ثتوده و    4فشض ساه ضیت داس وه دس گودثشداسی هب ایجبد می ضتود ثبیتذ حتذالل    •

 .جذاسه هبی آ  نیض ثه نحو ممتضی پبیذاس گشدد
 



 سایز



 نصت یب فمومی تس یالت اص استفبده ثشای فمومی مقبثش دس وه حفبسی هبی محل  سوی ثش•
 ایستبیی و ممبومت ثب پیبده فبثش فجوس مولت پل یه ثبیذ می گیشد، صوست مشثوط انطقبثبت

  دس .ضود ایجبد منبست حفبؽتی نشده ثب و پیبده سو فشض یب متش 1/5 حذالل فشض ثب یص ،
  و وبفی ممبومت ثب پلی مولتبً ثبیذ ثبضذ، گشفته صوست اودسو تشدد محل دس حفبسی وه صوستی

 .ضود ایجبد اودسوهب فجوس ثشای می سسذ، سباتمب  سسمی مشجـ تأییذ ثه وه منبست فشض یب

 

•  

 



ثیشو  صدگی هش یه اص اجضاء سبصه هبی مولت اص لجیل حصبس حفبؽتی مولت وبسگبه، سشپوش •
 :حفبؽتی و داسثست اص محذوده ثنبی دس دست سبات ممنوؿ است مگش ثب سفبیت ضشایظ صیش

متش و اص سوی سغح  2/5فبصله فمودی ثیشو  صدگی اص سوی سغح پیبده سو نجبیذ ومتش اص •
 .متش ثبضذ 4/5سواسه سو ومتش اص 

 .دسهب و پنجشه هب نجبیذ اص داال وبسگبه ثه سمت گزس فمومی ثبص ضونذ•

 



 



 




