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 ايمنياطالعاتپايگاه
تعاريفوكلياتاولفصل
هدف

ازپيشگيريوكشورماديمنابعوانسانينيرويازصيانتوكارمحيطسازيايمننامه، آييناينتدوينازهدف    
 باشدمياستفادهعمرانيماشين آالتبامرتبطفعاليتهايدركارازناشيحوادث
شمولدامنه

  هاي كارگاهكليهبرايوگرديدهتدوينايراناسالميجمهوريكارقانون85مادهاستنادبهنامه آييناينمقررات 
 .دباش  مياالجراءالزم،گيرندميقرارادهاستفموردنامه نآييدراينمندرجآالت نيماشازآنهادركهكارقانونمشمول

:تعاريفاوللصف 
درعمرانيعملياتدرهيلتسبرايوگرفتهقرارشاسيرويبركهثابتومتحركقطعاتازاي  همجموع ماشين
 شوند ميتقسيمزيرمواردبهراهبرينوعبراساسوگيردميقراراستفادهموردهاكارگاه

1-ماشينباسرنشينP

1
Pماشينياستخودكشندهكهبرايراندندارايكابينوصندلياستو عامـل انجـام كـار 

 نمايداقدامآنبهمتصليزاتهوتجابزارباماشينكنترلودايتهبهنسبتتواند ميآنروياستقرارازپس
Pسرنشينبيماشين -2

2
Pماشينياستخودكشندهباكنترلمستقيمويزاتهتجرليكنتكهروي ماشـين نصـب 

      نمايد ميكنترلوهدايتراماشينپيادهبصورتكارانجامعاملواستشده
Pدورراهازكنترلماشين -3

3
Pماشينياستكهتوسطدستگاهايهكنترلازراهدوربهدوروشبيسيموباسيم 

 شود ميكنترلودايته
كاربرينوعبراساسعمرانيآالتماشين

شوند ميتقسيمزيرايه دستهبهعمراني آالت نيشما
گيرند ميقراراستفادهموردكارگاهدراجراييعملياتدرگودبرداريحفر،برايآالتماشينازدستهاين :رحفا .1

اهـ ركنهـ نالكتريكـي، ومكانيكيايهبيلنظير P

4
P، دريـلاهـ واگن P

5
P، جـامبو دريـل اهـ P

6
P، چكـش ايهـ ي حفـار

درهرود،ي)دروليكيهوپنوماتيكي( P

7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عمراني آالت ماشين با كار ايمني نامه آيين

 

 

۳ 
 

قرار مورداستفادهجابجاييوآننظايروتخريبدپو،محلازخاكبرداريبرايآالت ماشينازدستهنآ:خاكبردار .2
كششييزاتهتجبازنجيريچرخكابليحفارا،هدوزرمكانيكي،ايه يلبا،هلودرنظير. دگير يم

 لودرها،نظيرگيرند. ميتسطيح محل مورد استفاده قرارآالت براي  ماشينازدستهاين :تسطيح كننده .3
،گريدرها اسكريپرها  

4فشردهسازايندستهازماشينآالتبرايفشردهنمودنايهـ  اليه خـاكو سـاير مصـالح مـورد اسـتفاده قـرار 
 اهغلطكانواعنظير گيرندمي
5يههتمصالحبهدستهايازماشينآالتعمرانياطالقميددگركهنسبتبهتوليدمصالحاز قبيـل

مي كننداقداممشابهنظايروگرمقيراسفالت،بتن، ماسه،وشن
6انتقالموادماشينياستكهبرايحملوياجابجاييموادومصالحمورداستفادهقرارگيرند مينظيرا،هدوزر

 اهتراكا،هدامپرا،هاسكريپرنوارنقاله،ا،هلودر
7.باربردارماشينياستكهنسبتبهنمودن بلندباردرمحورقائموياسايرايهمحورتركيبيعملنمودهوباررا
ليفتراكوباالبرجرثقيل،نظير.كنديمجابجاوبرداشتهمبناسطحروياز
موردترافيكيترددياهمسيرسطحروياييهنوتكميليعملياتبرايكهاستماشيني: كننده اييهنوتكميل.8

Pاهفينيشرا،هپاشقيرنظير،گيرد ميقراراستفاده

1
اصلي،شاسيباگذاري لولهيزاتهتجبهزهمجزنجيريياالستيكيچرخباخودكشندهاستماشيني گذارلوله. 9

 محـل درگـذاري  لولـه بـراي عمـدتاً كـه تعـادل وزنهوعموديمحورگردشقابليتباجانبيبوماي، قرقرهباالبري
شود مي هداستفا

10.اليروب ماشينياستكهبرايجمعآوريگلواليولجنمورداستفادهقرارگرفتهوقادربهانجامكاردر
باشد ميمشابهشرايط

11.تراكتورياكشندهماشينياستكهبهمنظوركشيدنيزاتهتجوادواتعمرانيمورداستفادهقراردگير مي
مطابقمحصولشناساييبرايكهعددوحروفمشخصات،مجموعهيكازاستعبارتمحصولشناساييشماره

 كامــلماشــينيــكبــهســازندهتوســط8405شــمارهبــهايــرانملــياســتانداردوالمللــيبــينايهاســتانداردبــا
گردد مينصباصليسازهرويبرويافتهاختصاص

رود ميبكارماشينخطرناكايهقسمتبرابردرفردسازيايمنايبركهاستاي وسيله حفاظ
     عمـل الكتريكـي يـا مكـانيكي شـونده قفـل مهـ درقطعهبوسيلهكهاستحفاظيشوندهقفلمهدرايمنحفاظ

كند ميومانعازكاركردماشينتازمانبستهشدنحفاظميگرددودرصورتبازشدندرب،حفاظفرمانتوقفرا 
صادر ماشين بهميكند 

 ماشينتمامياقسمتيحركتوضعيتبهتوقفيااستراحتوضعيتازماشينحالتتغييربهماشينكاربهشروع
ميشوداطالق



 
 عمراني آالت ماشين با كار ايمني نامه آيين

 

 

٤ 
 

 ماشـين درونـي وبيرونـي عوامـل ازناشـي شـده ريزي برنامهغيركاربهشروعرگونههبه ناخواستهكاربهشروع
ميشوداطالق

فنيوعلميصورتبهراكارانجامارتهموتجربهصالحيت،كهحقوقيياحقيقياستشخصيحذيصالشخص
كنداقدامشدهپذيرفتهمسئوليتياشدهمحولكارانجامبهنسبتتواند يموبودهدارا

انيهناگتغييراتخوشدستعملياتيمتعارفومعمولروندآن،طيكهاستضعيتيو:اضطراريشرايط
 گرددي مديدآميزهتياوغيرعادي

 :عمرانيآالت ماشينعملياتحريم
  استممنوعآندرمجازغير افرادحضوركهدستگاهياماشينعملياتيحوزهدراي است تعريف شده محدوده
شودميامانجآندرعمرانيآالتماشينباكارواجراييعملياتكهگرددمياطالقاي ناحيهبه:كاريمنطقه
ازايحرفهوفنيارتهمورانندگيونماييهراازويژهينامههگوادارايكهذيصالحاستفردي:كارانجامعامل

باشدميعمرانيآالت ماشينباكارانجامبهقادروبودهكشورهايحرفوفنيآموزشسازمان
جام P

1
P :محفظهاياستكهبرايبارگيريوبلندكردنتودهكخاومصالحدرماشينآالتعمرانيمورداستفادهقرار

گيردمي
ازيزاتهتجوماشينتوسطقدرتاعمالنيرويتأمينبرايكهشودمياطالقسيستميبه )نيوماتيك(پنوماتيك

شود مياستفادهفشردهوايه
روغنسيالازيزاتهتجوينماشتوسطقدرتاعمالنيرويتأمينبرايكهشود مياطالقسيستميبه:يدروليكه

گردد يماستفادهفشارتحت
 شودمياطالق،گردد نميماليوجانيخساراتايجادبهمنجركهايمنتظرهغيررخداديارويدادبه:حادثهشبه



عموميمقرراتدومفصل
خطراتكنترلوابيارزيشناسايي،بهنسبتخودمسئوليتووظايفحيطهدراستمكلفكارفرما -1ماده

عملياتاجرايبرايالزمايه لمدستورالعواقدامپروژهاجرايمدتطولدراجراييعملياتمحدودهدرريسك
نمايداقدامآناتماموعملياتاجرايحينوقبلكار،ايمنيسيستماستقراربهنسبتونمودهيههتراايمنبصورت

باشند يممذكورسيستماجرايورعايتهبملزمكارگاهدرشاغلپرسنلكليهو
ايمنيواجراييعملياتبرنظارتمسئولپيمانكاري،امورايمنينامه آيينمفادبراساسندههدمقاطعه2- ماده

 توقفبهنسبتبايدمجريعدولصورتدرواعالماوبهكتبيبصورترامواردويتخلفصورتدروبودهمجري
 دنماياقدامعمليات

 
 
 



 
 عمراني آالت ماشين با كار ايمني نامه آيين

 

 

٥ 
 

. Bucket ۱ 

 
كهنمايداستفادهكاريانجامعاملازفقطعمرانيآالتماشينازبرداري هرهببراياستمكلفكارفرما -3ماده

ايحرفهوفنيآموزشسازمانازارتيهممداركمراههبهويژهينامههگوادارايجاريقوانينبامطابقموردحسب
نمايدخودداري"اكيدابخشايندرصالحيتفاقدرادافبكارگيريازوباشدميكشور
باآشناييخصوصدرراالزمايمنيوفنيايه آموزشبايدعمرانيآالت ماشينباكارانجامعاملياراننده-4ماده

 ايمنـي  اصـول ومحولـه وظـايف بامطابقفنيبازديدروزانه،داريهنگوسرويساصولعمراني،آالتماشينساختار
مربوطبهحرفهخودرافرا گرفتـهوداراي كـارت ملـيارتهـ م ذكـر شـده بـودهو مطـابق بـا نامـه  آيـين آمـوزش 

باشدذيصالحمراجعازآموزشيينامههگوادارايكارآموزانوكارگرانكارفرمايان،
بامطابقياالمللينبيايهاستاندارددارايكهآالتي ماشينباشند ميمكلفوكارفرمايانبردارانرههب5-ماده

نماينداستفادهاجراييعملياتدرويههترا،باشندمي12544شمارهبهملياستاندارد
 آنحفـاظتي ايهسـاختار وكـابين كهدهدقراراستفادهموردراعمرانيآالت ماشيناستمكلفكارفرما6-ماده

د.باششدهساختهوطراحي10482و8610، 8157هاي شمارهبهملياستانداردهايبامطابق
 درمـاني  مراكـز  از معتبـر  سـالمت  يهگـوا  فاقـد  كـار  انجام عامل بكارگيري از است مكلف رفرمااك-7ماده

نمايد خودداري ذيصالح
باشندزيرشرحبهمشخصاتلوحدارايبايدعمرانيآالتماشين8ماده
كنندهواردياسازندهشركتنام-الف
باربدونعمرانيماشينوزن-ب
 ( SWL )ماشينعملياتيمجازظرفيت-ج

8405شمارهبهايرانملياستانداردبامطابقمحصولشناساييشماره -د
ساختمدلياسال-ه
ساختسريالشماره-و

گردنديزهتجزيرلوازمبهبايدعمرانيآالتماشين9-ماده
 برقيصوتيسيگنالدستگاه-الف
 10182شمارهبهملياستانداردبامطابقجلووعقبايهغاچروماشينعقبوجلوفكننورا-ب
ترمز-جدستيوترمزپداليودرصورتلزومترمزاضطراريمطابقباايهاستانداردمليبهشمارهايه8415،8612 
و10975
 ندههشداردهگردانچراغ-د
10974،11583ايه هشماربهمليايهندارداستابامطابقاهكن صداخفه-ه
بلدسي10حداقلاهآنصدايميزانكهماشينعملياتيشرايطازتجاوزعقب،دندهندههشداردهايهآژير-و
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باشد ميزمينهصدايازبيش
 چرخالستيكپنچرگيريوكردنبادتعويض،نگامهايمنحفاظ -ز

باشدزيرمشخصاتدارايبايدعمرانيآالت ماشينردكارانجامعاملكابين10-ماده
نمايدمحافظتاجراييعملياتنگامهغباروگردنفوذونامساعدجويشرايطدرراكارانجامعاملياراننده-الف
باشد10182شمارهبهملياستانداردبامطابقضربهبرابردرمقاوموايمنشيشهداراي-ب
ج-ديدهرانندياعاملانجامكاررامطابقبا ايهاسـتاندارد ملـي بـه شـمارايهـ  ه8415،8612و10975 محـدود 

 نكند
باشدمناسبآشكارسازايهنمايشگرموردحسبواطرافديدبرايجانبيايه آينهبهزهمج -د
و10974ايهمارهشبهمليايهاستانداردبامطابقمناسبوايمنسرمايشيوگرمايشيسيستمداراي-ه

11583باشد
باشداوليهايه كمكجعبهومناسبحريقاطفاءكپسولداراي-و
سنگبرخوردازناشيخطربااليريسكمعرضدركهآالتيماشينبرايشيشهمقابلدرايمنمحافظياشبكه -ز
باشند ميكاريههجبازآننظيراجسامسايريا
باشدسانتيمتر2×2حداكثربايدشيشهابلمقدرحفاظشبكهابعادح
بهملياستانداردبامطابقمذكورماشينباكارايمنيدرخصوصسازندهتوسطشدهارائهنمايهرادفترچه-ط

باشدموجود10484شماره
باشدزهمجايمنيكمربندبهرانندهصندلي -ي
شدباكافيتعدادبهوزهمجسالمومناسبپاكن برف-ك

ازستندهمحافظسازهدارايفقطوباشند ميشيشهبدونكابيندارايكهآالتي ماشينازدستهآنتبصره
باشندميخارجكه،ج،ب،الف،ايهبندشمول

باشدزيرفنيمشخصاتدارايبايدعمرانيآالتماشينصندلي11ماده
باشدگير بهضربهزهمج-الف
باشدداشتهلمساايمنيكمربند-ب
باشدارتفاعوطولدرتنظيمقابل-ج
باشدشدهساختهوطراحيارگونومياصولبامطابقوبودهراحت -د
باشد9932و8404ايهشمارهبهمليياالمللي بينايهاستانداردبامطابق-ه

خوانا،كامالًبايدعاليماينوبودهناسبمايمنيايهبرچسبوعاليمبهزهمجبايدعمرانيآالتماشين12-ماده
باشد10477شمارهبهملياستانداردبامطابقوبودهرويتقابلوتميز
گرددرعايتزيرمواردبايدآن،بهياعمرانيآالت نماشيكابينازشدنپيادهوسوارنگامه13-ماده
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شودادهاستفترددبرايماشينرويبرشدهنصبپلكاناز-الف
)پايكودستدويادستيكوپادو( گرددرعايتپلكانازآمدنپايينيارفتنباالدرتماسنقطهسه-ب
باشدآننظايروگريسيياروغنيچرب،لكهرگونههازعاريبايدپلكان-ج
باشدداشتهفاصلهينزمسطحازسانتيمتر60حداكثربايدكابينبهكارانجامعاملترددپلكاناولين-د
باشدپلكانبهروفردصورتبايدموارههپلكانرويازترددنگامه-ه

ودسترسيايههراايمناحداثوطراحيبهنسبتعمرانيعملياتشروعازقبلاستمكلفكارفرما -14ماده
نمايداقدامندسيهموفنياصولبراساسراكارگاهاصلي
 ايهمسـير درندههشـدارد هوايمنـي ايهـ نشـانه وعاليـم ا،هـ تابلونصببهنسبتاستمكلفكارفرما -15ماده

مليمقرراتبيستممبحثورانندگيونماييهراكارگاه،درايمنيعاليمايهنامه آيينبراساسايمن ناوخطرناك
نمايداقداماهكارگاهبهدسترسي ايهمسيروكارگاهدرساختمان

آالتماشينفعاليتازناشيغباروگرداستنشاقخطراحتمالكهاييهمحيطدراستمكلفرفرماكا -16ماده
نمايدرعايترازيرمواردداردوجودعمراني

كارنگامهدرغباروگردحجمشهكاتهجآبپاشيدن-الف
تميزكاريبرايفشارتحتوايهازاستفادهعدم-ب
كارمحيطوفعاليتنوعبامتناسبفرديحفاظتييزاتهتجازكارگرانمههدهاستفابرنظارتوتحويل-ج
كارمحيطشرايطبامتناسبندسيهموفنيايمنيتدابيرواحتياطياقداماتساير-د

رازيرمواردآالت،ماشينحملتريلرياسكورويبرعمرانيآالت ماشينانتقالنگامهاستمكلفرفرماكا -17ماده
نمايديترعا
آالت ماشينحملتريلرياسكورويبرآالت ماشينانتقالبرنظارتبرايذيصالحشخصبكارگيري-الف
باشدمقاوموعريضتريلررويماشينانتقالسكوي-ب
نباشدلغزندهتريلرياانتقالسكوي-ج
باشدقفلديفرانسيلوشدهاستفادهماشينحركترمهاازفقط-د
شودمتنقلسكوبهايمنوستههآبطورماشين-ه
باشدترازتريلروانتقالسكوي-و
گرددارهمتريلرياسكورويبرماشين-ز

واستحكامازقبالًآننظيرايهسازهياپلرويازعمرانيآالت ماشينحملبراياستمكلفكارفرما-18ماده
 نمايداقداممربوطهمجوزاخذبهنسبتونمودهحاصلاناطمينذيصالحمراجعطريقازآنمقاومت

 كارگاهي التآ ماشينازاعم( هنقليوسايلمجازسرعتهاي محدوديتتعيينبهنسبتاستمكلفكارفرما-19ماده
وعبوري(درسطحكارگاهمطابقبامقرراتجارياقدامنمايد
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انتخابرااجراييفعاليتنوعبامتناسبعمرانيآالت نيماشيات،عملنوعبهتوجهبااستمكلفكارفرما20ماده
استممنوعغيرمتعارفبصورتعمرانيآالت ماشينرگونههازاستفادهونمايد
اختياردرراآنونمودهاقدامعمرانيآالتنماشيباكاردستورالعمليههتبهنسبتاستمكلفكارفرما21ماده
باشد ميآناجرايورعايتبهموظفنيزكارانجامعاملد،هدقراركارانجامعامل
معتبرفنيمعاينهدارايكهعمرانيآالت ماشينازفقطعمرانيعملياتانجامبراياستمكلفكارفرما22-ماده
نمايداستفادهباشند،مي

عملياتانجامحيندرعمرانيآالتشينماعملياتحريمدرمجازغيرافرادورودازاستمكلفكارفرما23-ماده
نمايدداريخوداكيداًاجرايي

ازموجودمقرراتوقوانينرعايتضمناستموظفعمرانيآالت ماشينباكارانجامعاملياراننده24-ماده
نمايدترددكارگاهدرشده مشخصايهمسير
استعمالآشاميدن،خوردن،نظيراعماليانجامازرانندگيوكارنگامهدربايدرانندهوكارانجامعامل25-ماده

وشياريهشهكاسببكهاعماليسايروآور خوابايهداروازاستفادهوآننظايرومراههتلفنباصحبتدخانيات،
نمايدخودداري،گردد ميويتمركزو

گرفتگي،مهطوفان،نظيرنامساعدجويشرايطدراجراييعملياتتوقفبهنسبتاستمكلفكارفرما26-ماده
)اندشدهيزهتجمذكورعملياتيواضطراريشرايطبرايكهآالتيماشيناستثنايبه(آننظايروشديدغباروگرد

نمايداقدام
استممنوعاكيداًرانندهكابينداخلدرانفجاريااشتعالقابلموادداريهنگ27-ماده
  طراحيمنظوراينبرايكهآالتي نيماشازاستفادهبااهتنانفجارواشتعالقابلموادجاييهجابوحمل-28ماده

استمجاز،اند شدهساخته و
يزهتجمناسبآشكارسازوسايلبهبايد،باشند ميكافيديدفاقدآنازاييهبخشكهعمرانيآالتماشين29-ماده

گردند
نمايداقدامندههد عالمتفردازاستفادهبهنسبتزيرموارددراستمكلفكارفرما30-ماده
 ونيـرو انتقـال خطـوط حريممقرراترعايتبانيروانتقالخطوطوبرقايه لدكحريمبهماشينورودنگامه-الف
برق توزيع

نباشدرويتقابلمناسبينحوبهماشيناطرافكهاييه درمحيط-ب
باشد ميباالحادثهريسككهخطرناكايهمحيطدر -ج

ايه نشانهواه دستورالعملبابايدعمرانيآالتماشينباكارانجامعامليارانندهبهندههد عالمتفرد31-ماده
 نمايداقدامضروريمواقعدرصحيحبطورمذكورماشيندايتهبهنسبتوبودهآشناكاملبطوريهدعالمت
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 ماشـين، از بـرق جريـان  جداشـدن زمـان تـا بـرق انتقـال هـوايي خطـوط بـه ماشينردبرخوصورتدر -32ماده
بماندماشيندربايدكار انجامعامل
برايبايدكارانجامعاملباشدسوزيآتشمعرضدربرقانتقالخطوطبابرخوردسبببهماشيناگر33ماده

نمايدرعايترازيرمواردماشينازخروج
برسدزمينبهماشينبهاتصالبدونتابپردماشينرويازبايد-الف
نمايدخودداريخروجازپسماشينباتماساز-ب
نمايدحركتچسبيدهمهبهايهپابابايدگامولتاژايجادعدموماشينازگرفتنفاصلهبراي-ج

نمايداقدامزيرمواردرعايتبهنسبتكارنگامهدراستموظفكارانجامعاملياراننده34-ماده
ماشينباسراشيبيايهانتياوپرتگاهبااليبهخاكمواد،تودهوجابجاييوحملدرمطمئنهسرعترعايت-الف
جاموتيغهسطحرويبرباريكنواختتوزيعرعايت-ب
سراشيبيدرزمينسطحازسانتيمتري30ترازدرماشينكاريادواتدادنقراروآوريجمع-ج
استمجازسنگيندندهبافقطسرباالييوسراشيبيدرحركت-د
جلويينقليهوسيلهازايمنفاصلهرعايت-ه
كارفرمامجوزباايمنومستحكممقاوم،سطوحرويبارگيريوتخليه-و
اهساختمانوتأسيساتكارگران،تجمعمحلپرتگاه،لبهازايمنفاصلهرعايت-ز
ماشينسازندگانتوسطشدهتوصيهعملياتيمحدوده-ح
گرددمستقرماشينطوليمحورراستايدراهآنبومبايدحركتحيندربوم،دارايعمرانيآالت ماشين-ط

 ماشــين،عمليــاتي محــدودهبــهتوجــهبــاتنهــاشــيبدارســطحروي عمرانــيآالتماشــينزدندور -35مــاده
 باشد يممجازازندهسكارخانه توصيهبراساس

استممنوعسراشيبيدراصطكاكافزايشوسرعتشهكابرايماشينادواتازاستفاده36-ماده
استممنوعتندشيبباسطوحرويماشينكردنبكسل37-ماده
استمجازثابتبكسلازاستفادهبافقطعمرانيآالتن ماشيكردنبكسل38-ماده

ــاده ــورتدر -39م ــارگيريص ــبك ــيآالت نيماش ــا عمران ــرخب ــتيكيچ ــرالس ــامرويب ــزاجس ــدهوتي  برن
 گردداستفادهمناسب حفاظتيزنجيرازبايد

ــاده ــل -40م ــامعام ــارانج ــاك ــدهي ــف رانن ــتموظ ــاماس ــفهنگ ــينتوق ــلوماش ــركازقب ــبتآن،ت  نس
نمايد اقدامزيرمواردرعايتبه

نمايدمتوقفمسطحومستحكمزمينرويراماشين-الف
برداردراآنودادهقرارخاموشوضعيتدرراسوئيچونمودهحاصلاطمينانماشينكاملتوقفاز-ب
دهدقرارزمينرويبرراماشينادوات-ج
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مقاومگوهنصبواستفادهبهنسبتاضطراريشرايطدرونمودهخودداريشيبدارسطوحرويبرماشينتوقفاز-د
نمايداقدامزنجيريوالستيكيچرخزيردرايمنو
نمايداستفادهزنجيروچرخزيردرمقاومومحكمگوهياسنگتختهازعمرانيآالت ماشينتوقفبراي-ه
استالزاميعموميمسيردرماشينپاركمنظوربهكافيروشناييوپرچمعالمت،حصار،نصب-و
حركتنگامهدرزمينسطحازسانتيمتري50الي40ارتفاعدراهنآقرارگيريواخلبدكاريادواتآوريجمع-ز

گيردانجامماشين
قادربايد،گيرند ميقرارچرخهازيرالستيكيچرخنقليه هوسيلحركتجلوگيريبرايكهايگوهموانع -41ماده

 .كنند ميتحملرابارترين نيسنگكهباشدهاييچرخنگهداريبه
ــاده ــين42-م ــرخماش ــتيكيچ ــهالس ــورك ــببط ــيبيدر مرت ــيشش ــرب ــد5ازت ــاردرص ــيك ــد،م  كن

ــر ــدونوزناگ ــارب ــمآنب ــرك ــن4ازت ــد،ت ــدباش ــداقلباي ــه ح ــكب ــانعي ــوهم ــورتيدروايگ ــهص  وزنك
شودمجهزتوقف،براي اي گوهمانع عدددوبهبايدباشد،بيشترياوتن4آنباربدون
باشدميممنوعسراشيبيدرخالصحالتدرعمرانيآالت ماشينباكار43-ماده
عملياتحيندركارگاهفنيمسئولوذيصالحفردتعميركار،ازغيربهرانندهكابينبهمتفرقهافرادورود44-ماده

استممنوعاجرايي
ممنوعاهآنمانندوجاما،هتيغهنظيرآناجزاءسايروعمرانيآالت ماشينرويبركارگرانشدنسوار45-ماده
است
مجازمناسبوكافيروشناييتأمينصورتدرتاريكايهمحيطدروشبدراجراييعملياتانجام46-ماده
باشدمي

استممنوعكارگرانوتأسيساترويازعمرانيآالت ماشينجامجابجايي47-ماده
ايمنييداتهتمبايدباشدنداشتهوجودكارگرانوتأسيساترويازماشينجامحركتحذفامكانچنانچهتبصره

باشدآمدهبعملالزماحتياطياقداماتو
 باشندزهمجمناسبزمينبهاتصالسيستمبهبايدالكتريكيموتورباعمرانيآالتماشين48-ماده

 الكتريكـــيموتـــوربـــاعمرانـــيالتآ ماشـــيندر تغذيـــهمنبـــعازبـــرقجريـــانوصـــلوقطـــع -49مـــاده
پذيرد انجامذيصالحفردتوسطبايد

باشدمتر1حداقلبايدكاريههجبازكابينفاصله50-ماده
ممنوعاكيداًاجراييعملياتوحركتحيندرآنازياعمرانيآالت نيماشبهكارگران شدنپيادهوسوار -51ماده
است
 ومناسـب حريـق اطفـاء وسـايل كـافي تعـداد بـه اشتعالقابلموادباكارنگامهدرستامكلفكارفرما52-ماده

نگهداردآمادهكارمحيطياسايتدركار نوعبامتناسب
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راهنگامهدرافرادسقوطخطروبودهارتفاعدارايكهعمرانيسنگينآالت نماشيرويفردترددمسير53-ماده
باشدزهمجسانتيمتر100حداكثرو85حداقلارتفاعبهحفاظتيايه نردهبهبايدباشدمي زيادآندررفتن
كننده،لهبرنده،گردنده،ايهقسمتتاباشندميموظفعمرانيايهماشينازبردارانرههبوسازندگان54-ماده

ايمن9976شمارهبهايرانملياستانداردبامطابقراعمرانيآالتماشينخطرناكايهقسمتسايروسوزاننده
 نمايند
 حفاظ زمانيكه تا و شده محافظت شونده قفل هم درحفاظتوسطبايدماشينخطرناكايهقسمت55-ماده

وقفل بستهنشدهاستماشينشروعبهكارنكند
بايدبرقيومكانيكيازاعموسايلوعمرانيآالت ماشينيزات،هتج56ماده
باشندشدهساختهارگونوميقواعدواصولبامنطبقومليالمللي،بينايهاستانداردباابقمط-الف
شونداي دورهتعميرسازندهشركتدستورالعملبامطابقوموقعبه-ب
شوندتعميرسازندهدستورالعملبامطابقبايدابزارآالتويزاتهتجسايرا،هورقا،ه حفاظ-ج
باشندشدهزهمجصداكنندهكنترلومنبعصدايندههكايكبه-د

شوندحملوداريهنگمحافظايهورقياوغالفجعبه،دربايدبرندهلبهباتيزايهابزار57-ماده
استممنوعانفجارواشتعالقابلايه محيطدرجرقهمولدايهابزارازاستفاده58-ماده

 بررســيبــهنســبت اســتموظــفكــارانجــامعامــل ،عمرانــيآالت نماشــيكــاربــهشــروعازقبــل -59مــاده
 نمايداقدام زيرمواردكنترلو
ماشينزيرواطرافبازديد-الف 

اهترمزا،هرمهاا،ه دستگيرها،هناپلكا،ه چراغكنترل-ب
الستيكوضعيتوبادفشارميزانبررسي-ج
مخزنپنوماتيكويدروليكهفشارميزانكنترل-د
استشدهذكرسازندهشركتدستورالعملدركهموارديساير-ه

استالزاميزيرشرايطرعايتنامساعد،جويشرايطدرعمرانيآالت ماشينباكاربراي60-ماده
باشدجادهشرايطوترافيكديد،فاصلهبامتناسببايدسرعت-الف
شودپاكسازيكارانجامعاملتوسط)اه شيشهسقف،بدنه،(اشينمازيخوبرفبايدشدنديدهوديدنبراي-ب
 بـه بايـد اهـ چـرخ داردوجـود ماشـين لغـزش احتمـال كهيخوبرفازپوشيدهايهمسيررويبركارزماندر-ج

شونديزهتجسازندهشركتدستورالعملطبقمناسبايهزنجيربهياشكن خيي ها الستيك
شودحاصلاطمينانبرفازوزاگزلولهبودنتميزاز-د

 داردوجـود رانـش وريـزش  فـروروي، يـا انفجـار خطـر كـه هـايي  لمحـ در نبايـد عمرانيآالتماشين -61ماده
شوندگرفتهكار بهيانگهداري
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استموظفكارانجامعاملعمرانيآالت ماشينگيريسوختنگامه62-ماده
نمايدخاموشراموتور-الف
نمايدخودداريمناسبويههتبدونايهمحلدرگيريسوختاز-ب
نمايدخودداريگيري سوختزماندردخانياتمصرفوجرقهتوليدوسايلاز-ج
 نمايدخاموشراخودمراههتلفن -د

ييكاراويههتسيستمكهشودحاصلاطمينانبايدسرپوشيدهايهمكاندرماشينكردنروشنازقبل63-ماده
دادارتباطمحوطهازبيرونبهبايدرااگزوزلولةا،هنمكااينازدودخروجبرايداردراالزم

گرددخاموشبايدمراههتلفنزيرشرايطدر64-ماده
سوختگيريزماندر-الف
شود ميانجامانفجاريعملياتكهاييهمحلدر-ب
باشدشدهالزاميقوانينديگرواهدستورالعمليااهتابلوطبقمراههتلفنبودنخاموشكهاييهمحلدر-ج

ــاده ــالو گــودبرداريكنــاردرنبايــدهــاماشــين -65م ــاتوقــفهــاكان  مهارهــايمگراينكــه كننــدحركــتي
باشدشدهلحاظاهنآيطراحدر آالت ماشين سرباروشدهنصب كانالياگودبرداري

خطرمنطقهبهآالت ماشينايهخچرورودازجلوگيريبراياهپرتگاهاطرافدرمستحكمموانعايجاد66-ماده
استالزامي
 كــهايهگونــبــهكــابينخــارجيــاداخــلازاعــمماشــينعقــبيــاجلــو دراشــياءيــابــارگذاشــتن -67مــاده

استممنوع ،گرددرانندهديدمانع
استممنوعزيرلاعماانجامعمرانيآالتماشينباحركتنگامه68ماده
آالت ماشينبادادنمسابقه-الف
آالتماشينبانمايشيايهكارانجام-ب
انيهناگوسريعزدندوروتوقفاحتياط،ازدورعملنوعره-ج

ــاده ــل -69م ــايمح ــارگيريه ــاب ــاربريي ــع، ب ــدمرتف ــهباي ــابلويب ــمت ــاريعالئ ــداردهندهو اخط  هش
شودمجهزعملياتاياجر محلبهنزديكدرمناسب

 هشـداردهنده عاليـم از اسـتفاده بـا بايـد ماشـين هـا، پاركينـگ ازغيردر آالتماشينتوقفصورتدر -70ماده
ــاهو ــدهآگ ــد كنن ــبرنگ،مانن ــراغ،ش ــعلهچ ــش ش ــاوآت ــري ــيلهه ــداردهندهيوس ــري هش ــهديگ ــرايك  ب

شودمشخصباشد ايمنومناسبنظرموردمحيط
 رااي ههشداردهندعاليمبايداجبارصورتدرو استممنوعكافيديدفاقدهايقوسداخلدرتوقف71-ماده

دادقرارشده،متوقف ه يوسيلازقبلمناسب،هفاصلدراست عبوريوسايلاحتياطبرمبني كه
ونصبكابينداخلدريدباباشندميماشينباكارواندازيراهنحوهاطالعاتدارايكهصفحاتيوتابلو72-ماده
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شوندمخدوشياوشدهدادهتغييرحذف،نبايدوبودهموجود
 شـدن لـه برابـر  دركـه آنمگـر  نيستمجازدارند،قرارزمينسطحدر كهبرقيهاي لكابرويازعبور -73ماده

.باشندمحافظت شده پارگيو
 دربايـد راديگـر مشـابه سـدكننده وسـايل يـا ايمني،ييها قالبگير، ضربههاي بلوك اطمينانخاكريز -74ماده

 كردنصبياايجاددارد،وجودآالتماشينواژگونيوسقوطخطركهخطرناكيهامكان
 درديدشهكاامكانكهترابريايهجادهوموادانتقالايهنمكادرخصوصبهكاريايه محلكليهدر75-ماده

اثرگردوخاكوجود،دارددبايگردوخاكراباروشيمناسبكنترلكرد
آننظايرووگازنفتلولهخطوطوالكتريكيتأسيساتدارايمناطقدرعمرانيآالت ماشينكارگيريبه76-ماده
استمجازايمنياصولرعايتباوذيصالحمراكزازمجوزكسببافقط
استممنوعبرقخطوطوگازنفت،ايه لولهقبيلازتأسيساترويبرنآالتماشيجكاستقرار77-ماده
 سـطح وكارگـاه محوطـه درروزشـبانه طولدراجراييعملياتنگامهباشند ميموظفكارگرانتمامي  -78ماده

ــاده، ــشاز ج ــاسوپوش ــبلب ــهمناس ــابقك ــامط ــتانداردب ــوده 1994-471 BS(EN)اس ــرايوب ــدگان ب رانن
.دنمايناستفادهاسترؤيتقابل

ماده79مشخصاتفنيلباسكارگراندرمحوطهكارگاهبايدمطابقبامواردزيرباشد
باشدفلورسنتنارنجييازردلباسرنگ-الف
باشدسانتيمتر5حداقلبايدلباسدركننده منعكسايهنوارعرض -ب
ندگردانتخابرنگاي نقرهيازردشبرنگازاالمكان حتيبايداهنوار-ج
باشدسانتيمتر3ازكمترنبايد) اهكاور(پوششرويشبرنگايهنوارعرض-د

 مصالحيامواد حملماشينعمراني،آالت ماشيننقليه،وسايلازكههايي كارگاهدر استمكلفكارفرما -80ماده
بصورتترافيكبرنظارتوكنترلومناسبوايمندسترسيراهايجادبهنسبتكند مياستفادهحمليزاتهتجو 

نمايداقدامبردارانرههبايمنيتأمينبرايايمن
باشدزيرمواردمطابقبايدايمنيايه حفاظواه نشانهوعاليمفنيمشخصات81ماده
باشدشدهيههتمناسبومقاومجنساز-الف
باشدبرخوردارمناسبيانعكاسوروشناييزاروزدرديدمطابقوكافياندازهبهبايدآناندازهوابعاد-ب
باشدمليوالمللي نيبمعتبرايهاستانداردبامطابقبايداه نشانهوعاليماندازهوابعاد-ج
باشندبرخوردارمناسبواستانداردشبرنگنوارازبايدترافيكيايه حفاظ -د
شودگرفتهنظردرسانتيمتر150و115بايدپيادهابرينعبرايترافيكيايه حفاظارتفاعحداكثروحداقل-ه
شودگرفتهنظردرسانتيمتر15بايداه حفاظرويشبرنگنوارنايهپحداقل-و
گرفتهنظردرسانتيمتر30عابرينبرايترافيكيحفاظرويزمينسطحازشبرنگنواراوليننصبارتفاعحداقل -ز
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شود
ــاده ــان -82م ــكاركن ــاهدراغلش ــي موظــفكارگ ــامياشــندب م ــوعحــوادثشــبهوحــوادثتم  پيوســتهبوق

 شرحدقيق ثبتبهنسبت بايدمربوطهمسئولينو دادهگزارش ايمنيمسئولياكارگاهسرپرست بهوقتاسرعدررا
 جتمـاعي ارفـاه وكـار تعـاون، اداراتبـه رامربوطـه گـزارش اسـت مكلـف  كارفرمـا واقـدام حادثـه  ردفتـ دردثهحا
نمايندارسالمحلاجتماعي تأمينموردحسبو
 
فصلسوممقرراتاختصاصي

بهموظفحركتازقبلتريلرو)دامپر(مصالحجابجاييوبارحملماشينباكارانجامعاملياراننده83-ماده
باشدميزيرمواردرعايت

استممنوعاربدپويمحفظهايههديوارارتفاعازبيشبارگيري-الف
حملسپسوارهمبخشياطمينانبطوربايدداردوجوداهآنخوردنسرياولغزشريزش،احتمالكهاييهبار-ب

گردند
آيدبعملجلوگيرياهآننگامهنابهلغزشازكهباشدگونهايبهبايدتريلر،رويشكللولهايايهبارچيدمان-ج
 نگـام هدرنقليـه وسـيله سـاختن نامتعـادل باعـث كهباشدنحويبهبايدمربوطهمحفظهدراهباربارگيرينحوه-د

نگرددحركت
 قـوانين وايمنـي مسـايل كليـه رعايـت بابايدباشند مينوسانياوزيادطولدارايكهاييهبارجابجاييوحمل-ه

پذيردصورتمربوطه
آالت ماشينتوسطآنمانندوشنماسه،آجر،ماني،ساختايهنخالهخاك،ايهتودهبارگيرينگامه84-ماده

باشدسانتيمتر60بايدلودرومكانيكيبيلازكمپرسيدامپر،كاميونت،فاصلهحداقلمربوطهعمراني
ــاده ــار -85م ــدب ــاعازباي ــبارتف ــهيمناس ــلب ــاميونداخ ــهك ــودتخلي ــا ش ــردنره ــارك ــاعازب ــادارتف  زي

استممنوع كاميونمحفظهداخلبه
 بـارگيري زمـان درمكـانيكي بيـل پايـداري كـه شـود حاصـل اطمينـان بايـد  بـارگيري شـروع ازقبـل  -86ماده

 شودمي حفظمانور،و
داشتهنگهزميننزديكجامبايدشده،بارجامبالودرحركتزماندردستگاه،بيشترتعادلحفظبراي87-ماده
شود
 بـا دارشـيب درسـطوح بـارگيري ازوانتخـاب افقـي نسـبتاً سطوحدرالمقدوريحتبايدبارگيريمكان88-ماده

شودخودداريمتداول هايباركننده
 مسـتعد بارگيريدركهآننظايروحفاريعملياتازناشيمصالحسايريااهنخالهخاك،كهصورتيدر89-ماده

.گيردقرارريزشمحلبهنسبتايمنومناسبوضعيتدربارحملياوباركنندهبايدماشين،باشند ميآواروريزش
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 كاريجبهه ريزشعدماز اطمينانحصولوسازي ايمنازپساهتنريزشمستعدكارههجبدربارگيري90-ماده
ت.مجازاس

 وم،لزصورتدرتاشودگرفتهنظردركارعملياتبرناظرنفريكبايدريزشمستعدكارهايجبههدر -91ماده
 .سازدمطلعمشخصيعاليمكارگيريبهباآمدهوجودبهوضعازرا كاربران
ــاده ــت -92م ــينحرك ــيآالتماش ــل عمران ــوادحم ــالحوم ــاليدرمص ــه ح ــهك ــعيتدرآنمحفظ  وض

.است ممنوع،داردقرارتخليه
 منتظرو بايستند تخليهمحلاز نايمومطمئناي فاصلهدربايدمصالحو موادحملعمرانيآالتماشين -93ماده

اجازهبرايتخليهبارباشند
درتخليهگيرند،قرارتخليهبرايمسطحوصافسطوحدربايدمصالحوموادحملعمرانيآالتماشين94-ماده

استممنوعباشند،دارزاويهآالت نيماشاينكهشرايطي
 بارازمحفظهكه نمايدحاصلاطمينانبايدرانندهآن،حركتازقبلودستگاهجامازباريتخليهازپس -95ماده

خالياست
 متوقـف كـامالً خـود  محـل دربايـد مـواد حمـل ماشـين تخليه،جك كردنفعالازقبلوتخليههنگام -96ماده
 باشدشده

ماده97-ايه مكانتخليهرابايد از قبـل آغـاز بـه كـاراز نظـر ،پايـداري بازرسـي چشـمي نمـوده تـادر صـورت 
ــا ــكافدههمش ــاوش ــركي ــ ت ــهاييه ــوازاتب ــهم ــاكريي لب ــركز (خ ــاي ت ــيه ــينوروداز )كشش  آالتماش

 شودجلوگيريمكانآنبه
 بـار بايـد نـدارد، را بـاربري آالت ماشـين وزنتحمـل تخليـه، مكـان دهـد نشـان شـواهد كهموارديدر98-ماده

كردتخليهپايدارنايمحدودهازامني فاصلهدررا
شودرعايتسستايهخاكريزهلبازمناسبفاصلهبايدبارتخليهنگامهبه99-ماده
كنترليابزارشود ميفعالدستيبصورت) دامپر(بارحملكاميونمحفظهبارتخليهدررمهاكهزماني100-ماده
 خارجمحليدرايمنبصورتآنكردنبستهوبازعملنمودنفعالكهشودطراحيطوريبايدتخليهدررمهابراي

تخليهز اموادمانندداخلكابينوياپشتآندرابتدايمحفظهصورتپذيرد
 موظـف كـار انجـام عامـل محـل، دربـار تخليـه بـراي )راهبـر دهنده تمعالفردازاستفادهصورتدر -101ماده
 رفـتن عقـب حـال در كـه كـاميوني از ايمـن يفاصلهدربايدمذكورفردونمايداستفادهدهندهعالمت فردازاست
ــه ــلب ــهتمح ــت، خلي ــتقراس ــدهمس ــورتدروش ــزومص ــايازل ــتچراغه ــده عالم ــبدهن ــتفادهمناس  اس
نمايداقدامماشينتوقفبهنسبتراهبر عاليمدريافتعدمهنگاموكند

تحملبهقادركهشوندساختهوطراحياي گونهبهيدباتخليهيزاتهتجواه رمپارتباطي،ايههرا102-ماده
باشنددارند،قرارآنمعرضدركهاييهنيرو
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ــاده ــات -103م ــايمشخص ــاطراهه ــادويارتب ــزاتابع ــهتجهي ــدتخلي ــرض،مانن ــل ع ــيلهفواص ــاربريوس  ب
ـ كـه را متحركـي  تجهيـزات كـه باشـد ايگونـه بـه بايـد سـقف، تـا كـف  ارتفاعوها ديوارهتا  تخليـه  عمليـات رايب
دهدجايخوددرايمننحو بهشوند،ميواردمكاناينبه
ماده104-عاملانجامكارباماشينآالتحفاريعمرانينبايددرنگامهكارنسبتبهحفاريدرزيرمحلاستقرار

نمايداقدامخودمكانيكيبيل
سيمانانبارايهسيلوميكسر،تراكايهقيفبتن،پمپنندماآالتي ماشينخروجيياوروديايه انههد105-ماده

 گـذاري حفـاظ نحـوي بـه بايدداردوجوداهآنبهكارگرانبدناعضايياافرادورودياسقوطاحتمالكهآننظايرو
نباشدميسرحادثهوقوعامكان كهددگر

.استالزاميرزيمواردرعايت ( scraper )اسكريپرماشينباكارهنگام106-ماده
شودمتصلكشندهبهاطمينانكابلرشتهيكتوسطبايد اسكريپر-الف
گيردقرارگاه تكيهبعنوانبايداه تيغهجاماسكريپر،ايه تيغهتعويضنگامه -ب

باشندزيرفني مشخصاتدارايبايدقيرپاشآالتماشين107-ماده
باشندشدهپوشيدهفلزيايه هورقتوسطبايدقيرپاشآالت ماشينچوبيسطوح-الف
باشدايمنومناسبايه حفاظدارايبايدپاشقيرآالتماشينمخزن-ب
شوندمحافظتآتشبرابردرمقاومحفاظتوسطبايدكاري آسفالتآالت ماشيندرقيرپاشندهمحل-ج

بهنسبتبايدپاشقيردرموجودقيردرشدهايجادكفازناشيسوزي شآتازپيشگيريمنظوربه108-ماده
گردداقدامزيرمواردرعايت

باشدمشعلبهكفرسيدنازممانعتبرايابزاريبهزهمجديگ-الف
شوداستفادهزاكفغيرمواداز-ب

عاملوبودهممنوعمخزنداخلدرآسفالتوقيرسطحكردنمشخصودههمشابرايشعلهازاستفاده109-ماده
نمايداستفادهكاراينبرايمناسبوسايلازاستموظفكارانجام
 برايايدريچه دارايكهآتش برابردرمقاومورقيكبابايد قيرپاشهاي ماشيندرپاششيهاياسپري -110ماده

گردندمجهز،باشدميمشاهده
بازديدايه دريچهنمودنبازبهنسبتقيرپاشتانكرمخزندرونفشاركاملتخليهازپيشنبايدكارگران-111ماده
نماينداقدام
فوممحتويكنندهخاموشيكبهزهمجبايدسوختيوسفالتآقيري،موادحملعمرانيآالتماشين112-ماده

باشند
ترلكنسيستماجرايبهنسبتعموميايهمسيررويبركارياسفالتنگامهاستمكلفكارفرما113-ماده

نمايداقداممناسبترافيكي
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 بارگـذاري بـاالبر روي شـدن سـرد ازبعـد رانفتـي و قيـر مـواد محتـوي ظـروف  اسـت مكلـف كارفرما -114ماده
نمايد حملونموده
 استممنوعقيرپاشيوكارياسفالتعملياتدركنندهيق رقدادنحرارتبرايگرمشعلهازاستفاده115-ماده
سوختيموادحملوسيمانبونكرسفالت،آوقيرحملعمرانيآالت ينماشمخزندرنمودنبستهوازب116-ماده

استممنوع،باشد ميفشارتحتكهنگاميهآننظايرو
درراكارانجامعاملكهمواقعيدرانفجار،واشتعالقابلموادحملعمرانيآالتماشينازاستفاده117-ماده

 مجـاز مناسـب الكتريكـي ايهـ عـايق والكتريكـي مؤثرايهكنداكتورازاستفادهبافقط،دهد ميرارقخطرمحدوده
باشدمي

برايدستگاهتيغهازاضطراريشرايطدرجزبهنبايدتيغهدارايعمرانيآالت ماشينباكارانجامعامل118-ماده
نمايداستفادهماشينتوقف

 ازبــيشارتفــاعبــا ديوارهــاي روينبايــدثابــت حفــاريآالتماشــينوهــااليــروبانــواع -119مــاده
باشدشدهارهمايمنومحكمنقطهيكبهحداقلمذكورآالت ماشيناينكهمگرشونداستفادهحفاريمتريك

يبراراالزمومناسبكنترلياقداماتواهبررسيجاده،سطحزنيغلطكازقبلاستمكلف كارفرما120-ماده
 .آوردعملبهاه شيبواهترانشهلبهايمنيعمومي،ايمنيمجاز،ظرفيتنظيرايمنيتأمين

يكندنمكارغلطككهنگاميه 121ماده
شودگرفتهترمزبايد-الف
گيردقرارزمينثقلنيرويمخالفدندهدربايداستگرفتهقرارشيبدرغلطكچنانچه-ب
باشدخاموشوضعيتدركليدياسوئيچج
شوندمسدودمقاومومحكمموانعتوسطبايداهچرخد

، گيـرد مـي قـرار غلطككناردرپيادهحالتكاردرانجامعاملكهييهاغلطكيادستيغلطكحركت122ماده
بايدازنوعيباشدكهحركتغلطكرادرهر جهتكنترلنمايد

راحتيبهبايدكارانجامعاملكششي،هايغلطكدراستوانهارتعاشيعملكردكردنخاموشبراي123ماده
باشدماشيندرشدهنصبكنترليايستگاهطريقازعملكردقطعانجامبهقادر

 ارتعاشيايهغلتكنظيرآالتي ماشينازاستفادهزماندربايدارتعاشاتدرخصوصشغليتماسحدود124ماده
گردداعمالجاريمقرراتبراساسحفارييهاشچكوبولدوزر،)ويبره(

 وها هميراكنندبهآالتماشينبايدشغلي،تماسحدودازآالتماشينارتعاشميزانبودنافزوندرصورت1تبصره
شوندمجهزارتعاشهايعايق

عمراني،آالتاشينموهادستگاهارتعاشاتازناشيشغلييهابيماريعارضهبروزازپيشگيريبراي2تبصره
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 گيردانجامارتعاشاتمعرضدركاركنانمورددربايداي دورهوساليانهپزشكيمعاينات
غباروگردكنترلسيستمبهبايدفشرده،هوايسيستمباهايواگندريلنظيرحفاريآالتماشين125ماده
باشندشدهمجهز
استممنوعمخابراتيوبرقيتأسيساتمحدودهدردورراهازكنترلآالتماشينازاستفاده126ماده
بايدحملقابلپنوماتيكيابزارآالتازبرداريبهره واندازيراه127ماده
برساندحداقلبهراماشينكاربهشروعصدماتازناشيريسك-الف
گرددتنظيمتيكاتومابصورتواهشيرباشد ميمتغيربرداري رههبفشاركهمواقعيدر-ب

بايدحملقابلپنوماتيكيابزارفشردهايهوشيلنگاتصالوشيلنگ128ماده
باشدشدهطراحيمجازكاريفشاربراي-الف
باشدشدهبستهلولهخروجيبهايمنومحكمبصورت-ب

قالبازجلوگيريبرايآزادسازارابزوايمنگيرهبهبايد)بادييها دريلوچكش(پنوماتيكييهاابزار129ماده
باشندمجهزهاابزارشدن
ن ماشـي ازبايـد ناپايـدار، هـاي زمـين درخـاك تسـطيح ودپـوكردن دادن،لهـ كنـدن، عملياتبراي130ماده
شوداستفادهزنجيريهايچرخ دارايهاي
 مـي  قـرار اسـتفاده مـورد شـين ماتعـادل ايجـاد بـراي كـه عمرانـي آالت ماشينيدروليكيههايجك131ماده

 از مـانع  آن، عملكـرد  در اخـتالل  بروز صورتدرتا گرديده يزهتجدارقفل يهاشير يسامانه بهبايدگيرند
همبرخوردنتعادلگردد ماشين

ايسامانهبهيدباكند،ميكارانجامبهاقدامآنباپيادهبصورتكارانجامعاملكهعمرانيآالتماشين132ماده
گردندمتوقفدايت،هرمهايافرمانكردنهارصورتدركهباشندزهمج

 تـردد،  قابـل  ايهمسـير در كننده اييهنو تكميل آالت ماشينباكارنگامهدراستمكلفكارفرما133ماده
برايترافيك كنترلازيكتيمزهمجبهاييه پوششباقابليتانعكاس،نورادهاستفنمايد

 شـده  طراحـي  طـوري  بايـد  رونـد  مـي بكارماشينبدنهبهوينچداشتننگاهمحكمبرايكهوسايلي134ماده
قادر كه باشند به تحمل نيرويي معادل دو برابر حداكثر كشش را داشته ومچنينه نيروي وارده ناشي از 
بكسل سيمايجاد بدون راتغييرشكليدائمتحملنمايد

 حـداقل بـا كافياندازهوابعاددرمحافظصفحاتبهبايدسوارعقبوينچبهزهمجعمرانيآالتماشين135ماده
باشندزهمجوينچوكاربربينمترميلي45*45ابعادومترميلي6ضخامت

 آيـين ايـن مقـررات رعايـت ليتمسـئو ايـران، اسـالمي وريهـ جمكـار قـانون 95و91مواداستنادبه136ماده
 كارفرمــا توجــه عــدم بــدليل حادثــه رگونــهه وقــوع صــورت درو بــوده كارگــاه كارفرمــاي دههــعبــرنامــه

بهالزامات،قانونيمكلفبهخسارات جبرانواردهباشد مي
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Uاينآيينمشتمل نامهبر3فصل و613ماده و4به تبصره اسـتناد 58 مـواد91و نقـانو  اسـالمي  وريهـ جم كـار 
ــران و گرفتـــهقـــرارتـــدوينفنـــي مـــورد حفاظـــتعـــاليشـــوراي5/4/1391  مـــورخجلســـه درايـ

 استرسيدهاجتماعيرفاهوكارتعاون، وزيرتصويببه10/5/1391تاريخدر
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 ترنچر -4شكل 

 بيل مكانيكي -1شكل 

 جامبو دريل -3شكل 

 سنگ شكن -5شكل 
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 ح كنندهتسطي –گريدر  – 7شكل 

 تسطيح كننده –اسكريپر  -8شكل 

 سازها ها و فشرده انواع غلطك -9شكل 
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 روسازي راه -ماشين تكميل و نهايي كننده -13شكل 

 هاي بار بردار ماشين -11شكل 

 روسازي راه –ماشين قيرپاش و آب پاش  -12شكل 

 ه گذارلول -14شكل 
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 ايمنياطالعاتيگاه
 

 

 

 

 


 بيل هاي مكانيكي نهر كن -15شكل 

 تريلر براي حمل ماشين آالت عمراني -17شكل 

 اليروب ها -16شكل 

 تراكتورها (كشنده ها -18شكل 


