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 بسمه تعالي 

 
 پيشگفتار 

ـ ) ت محتـرم وزيـران    ا هي 20/4/1385مورخ   هـ،   33497ت  / 42339شماره  مصوبه  (كشور  نظام فني و اجرايي      كـارگيري معيارهـا،    ه  ب
 ي بـرداري در قيمـت تمـام شـده     هاي نگهداري و بهـره      استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه               

 حمايـت از    بـه منظـور    در معـادن،      سنگين باربري و بارگيري    آالتبا افزايش استفاده از ماشين     .كيد جدي قرار داده است    اها را مورد ت     طرح
هـا و   نامـه  آيـين . تدوين شـود   مورد نياز    ضوابطها و   نامه آيين بايد هستند،ها مشغول به كار      كه در نزديكي آن    افراديها و    كاركنان دستگاه 

 ناشـي از     احتمالي هايمهصد و   خطرها  محافظت افراد از    ايمن و   شرايط برقراري  معدني، تجهيزاتآالت و   ماشينبوط به ترابري    مر ضوابط
 .دهندمد نظر قرار ميكاري را آالت در محيط معدنفعاليت ماشين

 گيـري از  و بـا بهـره    معـدن   فنـي     تـدوين ضـوابط و معيارهـاي       ي   برنامه  در راستاي اهداف   " ترابري در معادن   دستورالعمل" ينشريه
 از لحـاظ      پيشـرفته  هـاي تهيـه شـده در كشـورهاي         اسـتانداردها و دسـتورالعمل     ،ضـوابط   نيز با اسـتفاده از      موجود در كشور و    هاي بهتجر

  . شده استتهيه آمريكا و كانادا ي ويژه استراليا، اياالت متحده هب  معدنيهاي فعاليت
 نشريه، كليات و مطالب مشـترك مربـوط بـه           در فصل اول   .ندايه شده ادن در چهار فصل مستقل ار     ا مختلف ترابري در مع    هايموضوع

 ترابري در معـادن سـطحي در دو زيـر           ضوابطنكات اساسي و تفصيلي      . شده است   ذكر  عمومي ترابري در معادن روباز و زيرزميني       ضوابط
ضـوابط بـاالبري در      و    معادن زيرزميني در فصـل سـوم       ي ويژه ضوابط .ندا شدهارايه   باربري در فصل دوم      ضوابط بارگيري و    ضوابطفصل  

هـاي  ضوابط مربـوط بـه طنـاب       وظايف كاربران باالبري و      ،افرادانتقال   ، عمومي خاص باالبري   ضوابطدار همراه با    مسيرهاي قائم و شيب   
 .شوند را شامل مي مطالب اصلي فصل چهارم،م باالبرييفوالدي و عال

كاربرد عملي و در سطح وسيع اين نشريه توسـط          ... شاءا  هايي در متن موجود است كه إن        شده قطعا هنوز كاستي     جامي تالش ان    با همه 
  .ها را فراهم خواهد نمود نمودن آن موجبات شناسايي و برطرف،مهندسان

 كارشناسـان ايـن دفتـر،      و در خـانم مهنـدس بهنـاز پورسـي        ، سركا نظام فني اجرايي  در پايان، از تالش و جديت مديركل محترم دفتر          
معيارهاي فني    ضوابط و  ي  مجري طرح تهيه  جعفري مديركل محترم دفتر نظارت و ايمني معادن و          ... ا  همچنين جناب آقاي مهندس وجيه    

 ميدا .نمايد  تشكر و قدرداني مي    نهايي نمودن اين نشريه،    متخصصان همكار در امر تهيه و      و   معادن وزارت صنايع و  در  بخش معدن كشور    
 . باشيمعزيز اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران ي است شاهد توفيق روزافزون همه
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 3  ضوابط عمومي ترابري در معادن-فصل اول
 

  عمومي ترابريضوابط -1-1

 مرتبط كه در مباحث معادن سطحي، زيرزميني و باالبري ضوابطساير  ذكر خواهد شد، 1-1در بند   كه  نچهآ عالوه بر -الف
 .آيند نيز معتبر است مي

يات مورد نياز را تدوين و پس از يول معدن بايد جزويات نياز داشته باشد، مسيبه ذكر جز كلي بوده و ضوابطكه  در مواردي -ب
 . ها را به اجرا در آورد ول ايمني معدن، آنوتاييد مس
هاي صنعتي، تراكتورها، وسايل حمل و نقل و تجهيزات خاكبرداري در نقاط بارگيري، باربري و  به هنگام استفاده از كاميون-ج
به مربوط ايمني عمومي صنعتي ضوابط  ساير موارد ذكر شده در نامه، ينيعمومي اين آضوابط ادن، بايد عالوه بر  معي تخليه

 .  رعايت شوندنيز ،ها و پرتاب موادمحافظت از ريزش
 . حق حضور در نقاط بارگيري و يا تخليه را دارند ولمسو فقط افراد مجاز و -د
مورد در اطراف اين  اي بي  حمل و نقل را جستجو كرد و مطمئن شد كه فرد يا وسيلهي وسيلهكار بايد اطراف   قبل از شروع به-ـه

 . در صورت وجود فردي در اطراف اين قبيل وسايل بايد به آنان اطالع داد تا محل را ترك كنند. وسايل نيستند
 . قر در نزديكي اين وسايل اطالع داده شود باربري بايد با ارسال عالمت به افراد مستي  شروع بارگيري يا حركت هر وسيله-و
 .  متري شنيده شود100 ي اي باشد كه صداي آن از فاصله   هشدار دهندهي  باربر بايد داراي وسيله-ز
 . ها را از جلو و اطراف محدود كندشوند به هيچ وجه نبايد ديد كاربران آن تجهيزاتي كه در وسايل بارگيري و باربري نصب مي-ح
 .  اضافي نبايد وجود داشته باشدي گونه وسيله كابين راننده هيچ در -ط
سپس ماشين را در .  با استقرار دركابين باركننده يا باربر و قبل از روشن كردن آن بايد از وضعيت ماشين اطمينان حاصل كرد-ي

 .  شده آن را روشن كردارايهحالت خالص گذاشت و مطابق دستورالعمل 
 .  مناسب ديگري قابل دسترسي باشدي وسيله  باربري بايد از طريق ركاب، نردبان و ياي  هر وسيله كابين راننده در-ك
 .  در حال حركت را در كنترل خود داشته باشندي  نقليهي كاربران بايد وسيله  تمامي-ل
ز طريق ارسال عالمت، افرادي را  كاربر هر يك از وسايل بارگيري، باربري يا باالبري بايد قبل از شروع به كار وسيله خود، ا-م

 .  مطلع كند هستند،كه در نزديكي اين وسايل مستقر
 نظير يمياند، براي جلوگيري از خطر تصادم با ديگر وسايل عبوري بايد از عالمتوقف شدها كه تجهيزات اجبار  در مسيري-ن

 . رد نظر مناسب و ايمن باشد استفاده شود ديگري كه براي محيط موي  هشدار دهندهي  آتش و يا هر وسيلهي چراغ، شعله
ريزش نكنند و به افراد اي بارگيري شوند كه در خالل حمل  وسايل متحرك براي حمل و نقل مواد معدني بايد به گونه-س

 . صدمه نرسانند
 . هاي مناسبي را براي سبقت در نظرگرفت كه از دو جهت قابل رويت باشد در مسيرهاي يك طرفه، بايد مكان-ع
اي را در نزديكي محل كه از نظر ارتفاع بارگيري يا باربري محدوديت وجود دارد، بايد تابلوي اخطار دهنده هاييمحل در -ف

 . نصب كرد
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 شرايطي كاركنان مجاز به سوار و يا پياده شدن به وسايل نقليه و يا تجهيزات در حال حركت نيستند، كاركناني كه چ در هي-ص
 . اند از اين امر مستثني هستند صنعتيآهنراهها و يا ندر حال راهبري واگ

 .  محل بارگيري را پس از برداشت بايد صاف كرد تا از ايجاد خطر براي كاركنان جلوگيري شود-ق
 . تخليه شوديد اطراف محيط كار و راهروهاي عبور و مرور بايد از مواد زا-ر

 خود را روي زمين ي  خود هستند كه بازو يا جام وسيلهي  مجاز به ترك وسيلهبرهاي جرثقيل، خاكبردار و يا لودر، زمانير كا-ش
 . قرار داده باشند

 .ها را درگير و از ترمز دستي استفاده كردها را خاموش، دنده، بايد آنآالتماشين قبل از ترك -ت
 . اي شكل استفاده كردد از موانع گوهشوند بايرا كه براي مدتي طوالني متوقف ميآالتي ماشينهاي  در جلو و عقب چرخ-ث
 .  وسايل ترابري بايد مجهز به تجهيزات اطفاء حريق باشندي  كليه-خ
 . نشاني وسايل خود مطمئن شوند ها و يا باربرها بايد به طور مستمر از سالم بودن كپسول آتش كاربران بازكننده-ذ
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هاي متداول باركنندهدار با  و از بارگيري در سطوح شيب افقي انتخاب نسبتاالمقدور در سطوح   حتي مكان بارگيري بايد-الف
 . خودداري شود

 و يا باربر در وضعيت مناسبي نسبت به  ريزش باشد، بايد تالش شود تا باركنندهتلمبار مورد بارگيري مستعد در صورتي كه -ب
 . محل ريزش قرار گيرد

اي مستعد ريزش بايد يك نفر ناظر بر عمليات كار در نظر گرفته شود و در صورت لزوم، كاربران را از وضع كاره ي  در جبهه-ج
سازي و حصول   كار مستعد ريزش تنها پس از ايمني بارگيري در جبهه. م مشخصي مطلع سازديكارگيري عاله به وجود آمده با ب

 .  كار مجاز استي اطمينان از عدم ريزش جبهه
هاي جلو با نور كافي و حداقل يك چراغ عقب كه در موقعيت مناسبي قرار كنند بايد به چراغكه در شب كار مي رهايي بارب-د

 . دارد، مجهز باشند
ها و شرايط آب و هوايي مورد  شيب،هاها از جمله مقاومت مسير، قوس به هنگام استفاده از وسايل باربري بايد شرايط جاده -هـ

  .توجه قرار گيرد
 . ن و مطمئن راهبري شوندم وسايل حمل و نقل بايد با سرعتي اي-و
 ،اي كاهش داد كه بتوان آن را در مسافتي معادل نصف طول مسير قابل رويتها، سرعت وسيله را بايد به گونه در قوس-ز

 گيرد مناسب قرار ي ه بايد در دندهها، وسيلين آمدن از شيبيدر حين پا.  تحت كنترل باشند بايدوسايل باربري همواره. متوقف كرد
هاي معدن تعيين و به  آن وسيله براي شرايط جادهي ها بايد از طريق منحني مشخصه مناسب حركت هر وسيله در شيبي دنده

 . راننده ابالغ شود
 . ردهاي آن از مجاور باركننده دور ككردن لبهدن بار و صافر باربري را نبايد قبل از متوازن كي  وسيله-ح
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 .  آن در وضعيت تخليه قرار دارد ممنوع استي  حركت وسايل باربري در حالي كه صندوقه-ط
ايمن،   بار باال برده شده نيست، مگر هنگامي كه از صندوقه، با روشي مناسب وي  هيچ كارگري مجاز به رفتن زير صندوقه-ي

 . محافظت شود
 . ي شوند كه در خالل حمل لغزش يا ريزش نكننداي بارگيربايد به گونهآالت ماشين تجهيزات و -ك
ها نيز بايد قادر به حركت ايمن با ندهشك.  تريلرها، بايد به ترمز و ديگر وسايل الزم براي متوقف شدن مجهز باشندي  كليه-ل

 موتوري و تريلر ي ترمزهاي وسيله. ها در شرايط خوبي نگهداري شودحداكثر بار، در حداكثر شيب مسير باشند و همواره ترمز آن
 . اي باشند كه نقص ترمز تريلر بر ترمز كشنده تاثير نداشته باشدها بايد به گونه آن

 ي  نقليهي  نقليه با ديد محدود در يك معدن سطحي به كار گرفته شود، بايد مطمئن شد كه هيچ وسيلهي  هرگاه وسيله-م
 .شود نقليه با ديد محدود نزديك نميي ديگري به وسيله

 هاي تخليه مكانضوابط -1-3

اي طراحي و ساخته شوند كه قادر به تحمل نيروهايي كه در ها و تجهيزات تخليه بايد به گونههاي ارتباطي، رمپراه -الف
 . معرض آن قرار دارند، باشند

و ارتفاع كف تا سقف، بايد ها هاي ارتباطي و ابعاد تجهيزات تخليه مانند عرض، فواصل وسيله باربري تا ديواره مشخصات راه-ب
 . شوند، به نحو ايمن در خود جاي دهداي باشد كه تجهيزات متحركي را كه براي عمليات تخليه به اين مكان وارد ميبه گونه
 . گير و تجهيزات ايمني مناسب استفاده شود تخليه بايد از سرعتهاي  نقليه در محلي  براي جلوگيري از واژگون شدن وسيله-ج
هاي تخليه، ايجاد يا هاي ايمني، يا وسايل سد كننده مشابه ديگر را بايد در مكانگير، قالب هاي ضربه بلوك،)برم(ها شته پ-د

 . نصب كرد
 . گاه مواد و باطله را بايد براي جلوگيري از مخاطرات، صاف و هموار كردتلمبار يا انباشت كارهاي ي  جبهه-هـ
هاي ترابري كه امكان كاهش ديد در اثر گرد و خاك ها و جادههاي انتقال مواد، سنگ شكنمكانگاه مواد باطله،  در انباشت-و

 . وجود دارد، بايد گرد و خاك را با روشي مناسب كنترل كرد
 .  بار باشندي اي مطمئن و ايمن از محل تخليه بايستند و منتظر اجازه براي تخليه باربرها بايد در فاصله-ز
 . د در سطوح صاف و مسطح براي تخليه قرار گيرند، تخليه در شرايطي كه باربر به جهتي متمايل است مجاز نيست باربرها باي-ح
 .  بار از باربر و قبل از حركت آن، راننده بايد مطمئن شد كه صندوقه از بار خالي استي  پس از تخليه-ط
سطح محل تخليه بايد همواره تسطيح و . ين فرصت صاف شودهاي تخليه در اول باربرها در مكاني هاي حاصل از تخليه كپه-ي

 . تميز باشد
 .  متوقف شده باشدكامال هنگام تخليه و قبل از فعال كردن جك تخليه، باربر در محل خود -ك
 . گر وجود دارد، راننده موظف به تبعيت از وي است در مكان تخليه اگر مامور تخليه با هدايت-ل
 .  نيستند،هاي مواد تخليه شده وجود دارند كپهقبالهايي كه خليه در مكانبه ت باربرها مجاز -م
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 شكاف و يا ي كرد تا در صورت مشاهدهچشمي هاي تخليه را بايد قبل از آغاز به كار از نظر پايداري، بازرسي  مكان-ن
 . وگيري شودبه آن مكان جلآالت ماشيناز ورود ) هاي كششيترك( خاكريز ي هايي به موازات لبه ترك

 امني از ي آالت باربري را ندارد، بايد بار را در فاصله تحمل وزن ماشين، در مواردي كه شواهد نشان دهد مكان تخليه-س
 .  ناپايدار تخليه كردي محدوده
 .  خاكريزهاي سست و برم فاصله مناسب رعايت شودي  به هنگام تخليه بايد از لبه-ع
 . گيرد بايد خاكريزي به صورت پشته يا برم در كناره آن ايجاد شودهاي مرتفع صورت مي  مكاني  هنگامي كه تخليه در لبه-ف
ول دادن عالمت به راننده كاميون در محل تخليه است، بايد در تمام مدت تخليه، در دسترس وگر يا فردي كه مس  هدايت-ص

 . باشد
 . ها استگر كاميونيا هدايتهاي تخليه از وظايف مامور تخليه   هدايت باربر در مكان-ق
 ايمن از كاميوني كه در حال عقب ي ها بايد در فاصلهگر استفاده شود، آن كاميون از هدايتي  در صورتي كه در محل تخليه-ر

 . رفتن به محل تخليه است، مستقر شوند
 . هاي عالمت دهنده استفاده كنند از چراغتر از سه برابر طول كاميون است ها بايد در مواقعي كه ديد كمگران كاميون هدايت-ش
 .  كاميون را متوقف كندفورا بايد ،گر را دريافت كند كاميون نتواند به وضوح عاليم هدايتي  هرگاه راننده-ت

 شخصي ترابري در معادنضوابط  -1-4

 . ند خطرناك باشدتواتوجهي در زمان كار مي خود را با دقت و توجه كافي انجام دهيد، يك لحظه بي كار-الف
در صورت اجبار به استفاده از چنين . شود، مجاز نيستآلودگي مي  هنگام كار استفاده از دارو يا آرام بخش كه باعث خواب-ب

موادي موضوع را به سرپرست خود اطالع دهيد تا وي از طريق گماردن فردي مناسب، مراقب انجام عمليات ايمن و مطابق برنامه، 
 . باشد
 .  شما از نظر ايمني در شرايط مناسب قرار دارد با آن كار كنيدي ني كه وسيله زما-ج
 . هاي آن مطمئن هستيد ترابري بهره برداري كنيد كه از عملكرد هر يك از قسمتي  زماني از وسيله-د
 . مجاور نيز خواهد شددهد بلكه باعث آسيب رساندن به افراد  هر اقدام غيراصولي نه تنها شما را در معرض خطر قرار مي-ه
 . ها، استعمال دخانيات ممنوع استگيري، جابجايي سوخت و يا در مجاورت باطري  در موقع سوخت-و
 . تري كنيد گيري، موتور را خاموش كنيد و اگر موتور داغ است احتياط بيش  به هنگام سوخت-ز
 .  در حال حركت شودي كس نبايد سوار وسيله  هيچ-ح
 . دهدايد توان شما را به ميزان قابل توجهي افزايش مي ياد گرفتهكامالها را   كار آني جهيزاتي كه نحوه استفاده از ت-ط
 . آالت انجام شده باشد از بروز خطر در زمان توقف ماشين اقدامات حفاظتي براي جلوگيريي  مراقب باشيد كليه-ي
وسايل محافظت شخصي .  بارگيري و باربري استفاده كنيدي  از وسايل حفاظت شخصي متناسب با محيط كار و نوع وسيله-ك

 . هاي معيني نگاهداري شود ساير افراد شاغل در معادن بايد در مكاني براي استفاده
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 .  كاركنان معدن الزامي استي استفاده از لباس، كفش، كاله و دستكش ايمني براي كليه -ل
 . شودآلودگي صوتي توصيه ميهاي داراي  استفاده از گوشي محافظ براي محيط-م
 كابين باشند، الزامي ي  استفاده از عينك ايمني براي كاربران لودرهاي زيرزميني و يا وسايل بارگيري و باربري كه فاقد شيشه-ن
 . است

 .  استفاده از ماسك گرد و غبار در معادن حاوي گاز و گرد و خاك اجباري است-س
 متناسب با مشخصات راه و نوع ي سرعت هر وسيله. تر از سرعت ايمن برانداي را سريع نقليهي  وسيله كاربر نبايد، هيچ-ع

 . شودول معدن تعيين و به كاربر ابالغ ميووسيله، توسط مس
 .  در حال حركت را در كنترل خود داشته باشندي  نقليهي  تمامي كاربران بايد وسيله-ف
 . د و در شرايط مناسبي نگهداري شود بايد به طور منظم بازدي صندلي كاربر-ص

 جايي افراد در معادن ضوابط جابه -1-5

 :جابجايي افراد مجاز نيستزير  در موارد -الف
هاي چاه در زمان پيشروي تعميرات و ها به جز سطلهاي باركننده، جام منقاري يا صندوقهدر داخل يا بر روي جام، چنگك -

 .هانگهداري چاه
و يا ها، انجام شده جايي امن و مطمئن با آنهاي الزم براي جابهبيني كه پيشها، مگر آن يا واگنمتحركدر كف تجهيزات  -

 اتفاقي وسايل در حال ي تجهيزات مورد استفاده داراي وسايل تخليه بار باشند و تمهيدات الزم براي جلوگيري حوادث ناشي از تخليه
 . حركت صورت گرفته باشد

هاي كاربران تجهيزات، و يا كف تجهيزات متحرك به جز در مواقع الزم براي تعمير و نگهداري، ها يا جايگاهدر خارج اطاقك -
 .بررسي يا مقاصد آموزشي

 .ها يا باربرهابر روي بار باركننده -

 .هاي هواييهاي بار شده موادمعدني و يا باطله در نقالهصندوقه -

 .اي تسمهاي و ياروي نوارهاي زنجيري، صندوقه -

هايي در قطار كه افراد ها و مكانهاي قطار، در انتهاي جلويي قطارها، در جلوي تك واگن قطار، يا در ساير موقعيتبين واگن -
 . دهدرا در معرض خطرات ناشي از حركت قطار قرار مي

 . هاي متحركي كه بيش از ظرفيت سوار كرده باشنددستگاه -

كه اين وسايل محكم و ايمن، در محل خود بسته وص حمل وسايل و تجهيزات باشد مگر آندر تجهيزات متحركي كه مخص -
 . كه ايمني افراد به مخاطره بيافتد با دست نگاه داشتها را بدون آنشده باشند كه بتوان آن

 . وندخطر، سوار شتوانند به قطارها يا لكوموتيوهاي حمل بار، در شرايط امن و بي تنها افراد مجاز مي-ب
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قرار گيرند و در طول مسير نيز افراد  حمل ي ها در وسيلههاي در نظر گرفته شده براي آن بايد به طور منظم و در مكانافراد -ج
 . هاي ايمني توجه كنندبه توصيه

افراد   حملي توان از وسيلهتنها زماني مي. كه در حال حركت است مجاز نيستافراد  حمل ي ه وسيلهو يا پياده شدن ب سوار -د
 . پياده و يا به آن سوار شد كه وسيله به طور كامل متوقف شده باشد

شود، نبايد به محل كار و يا خارج از آن در نظرگرفته ميافراد جايي  باربري كه براي جابهي يا وسيلهافراد  انتقال ي  وسيله-ه
 .جا شوندد بايد در شرايط ايمني كامل جابهتمامي اين افرا. بيش از ظرفيت تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد

شود، بايد از همراه بردن هرگونه مواد، تجهيزات و ابزار، به جز ابزار دستي به كار گرفته ميافراد در وسايلي كه براي انتقال  -و
 . حي شده باشندكه وسايل حمل و نقل، براي حمل ايمن چنين امكاناتي طرا باربري خودداري شود، مگر آني كوچك در وسيله

 . هاي خبري و راهنما كه در معادن نصب شده است، توجه كنندم و نشانهي كارگران بايستي با دقت به عال-ز
. هايي كه براي اين كار اختصاص داده شده است، حركت كردهاي حمل و نقل بايد از محل براي عبور و مرور در تونل-ح
 . شود افقي تعيين مي مسيرهاي ضوابط عبور افراد مطابقي فاصله
 باربري ي و نبايد به انتهاي وسيله  افراد پياده مجاز به عبور از بين وسايل باربري متوقف شده و يا در حال حركت نيستند-ط

 . ها قرار گيرندسوار شوند و يا بر روي بار آن
 . كندخطر و امن حركت  كند، بايد با سرعت بياي كه كارگران را حمل مي وسايل نقليه-ي
 . بايد جدا از حمل و نقل مواد معدني، باطله و يا تداركات معدن انجام گيردافراد  حمل و نقل -ك
ريزي شود كه  برنامهاي، بايد به گونهافراد انتقال ي  در صورت نياز به تردد همزمان قطارهاي مواد معدني و باطله و وسيله-ل

 . خطري براي افراد پيش نيايد

 تصاصي معادنهاي اخ راه-1-6

در مواقع احداث . د را دارند خوي ويژهعدن، راه اختصاصي است كه ضوابط آالت م هاي ايجاد شده براي تردد ماشين راه-الف
 :هاي اختصاصي، بايد به عوامل زير توجه كرد جاده

 . گيردنوع موادي كه براي زيرسازي و روسازي جاده مورد استفاده قرار مي -

 . كرد  يا تجهيزاتي كه بر روي جاده حركت خواهندنوع وسيله نقليه -

 . ميزان باري كه بر روي جاده حمل خواهد شد -

 .طول و ميزان شيب هر قطعه از جاده -

 .هاها و ديد در پيچميزان قوس -

در معرض  و نبايد ول صحيحي نگهداري و يا تعمير كردطور اساسي ساخت و با اصه هاي راه اختصاصي معدن را بايد ب پل-ب
 . اند، قرار دادچه براي آن طراحي شدهبارهايي بيش از آن

 .  درصد است12 درصد و مسير تجهيزات چرخ الستيكي 2 حداكثر شيب طولي مسيرهاي ريلي -ج
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 8 ، كيلومتر در ساعت8 متر به ترتيب تا 60 متر و بيش از 60 تا 30 متر، 30هايي باشعاع  در صورتي كه سرعت باربر در قوس-د
در غير اين صورت جاده بايد داراي .  كيلومتر در ساعت باشد، نياز به ايجاد شيب عرضي نيست24 تا 16 و  كيلومتر درساعت16تا 
 .  نسبت شعاع به مجذور سرعت باشد315/1ب عرضي به مقداري معادل يش

 . سب مشخص شود مناعاليمهاي دو طرفه، بايد از طريق نصب  جهت مجاز حركت وسايل نقليه در جاده-هـ
 . اعالم شده حركت كردضوابطهاي معدن بايد مطابق  در جاده-و
 .  مناسب براي توقف بايد بر اساس ميزان سرعت و بار حمل شده باربر، تعيين شودي  فاصله-ز
و طرفه  دي هاي يك باند كه عرض آن فقط براي عبور يك باربر كافي است به عنوان جادهتوان از جاده فقط هنگامي مي-ح

 . گاه كناري ايجاد شده باشداستفاده شود كه در طول مسير آن به تعداد كافي توقف
در مواردي كه . هاي يك بانده از يكديگر، به حجم ترافيكي و سرعت ايمن حركت باربرها بستگي داردگاه جاده فواصل توقف-ط

 ي يد براي جلوگيري از تصادف وسايل نقليه از يك سامانهپذير نباشد، با گاه كافي در مسيرهاي كم عرض امكانايجاد دو توقف
 . كنترل آمد و شد استفاده شود

 . كنندها تردد مي اي باشد كه در آنهاي معادن بايد متناسب با ابعاد وسايل نقليه راهي  عرض كليه-ي
 . ها را داشته باشد راهي نامه  راه بايد مشخصات آييني  خاكريز شانه-ك
 . هاي محافظ استفاده شود بلوك، خاكريز مرتفع و يا ريلهاي مرتفع بايد از موانعي همچون خارجي جادهي  در كناره-ل
گير و يا وسايل مشابه،  هاي ضربهها و نصب بلوك هاي جاده را با ايجاد برمهاي تخليه و يا در طول مسير بايد شانه مكان-م

 . كردهاي امن تبديل براي جلوگيري از سقوط، به مكان
شود، نبايد از حد مجاز تجاوز كند در اين خاك در فضاي معدن كه در اثر تردد وسايل ترابري ايجاد مي ميزان انتشار گرد و -ن
 . هاي كاهش گرد و خاك استفاده كردها بايد از روشجاده

صورت باال بودن ميزان عبور و  هشدار دهنده نصب شود و در يمهاي اختصاصي معادن بايد عالآهن با جاده  در تقاطع راه-س
 . ها با تخته پر كردآالت بايد بين ريلحداث شود، براي سهولت عبور ماشينبند ا ، بايد راهمرور قطارها

 ايهاي دوره بازرسي-1-7

هاي سازندگان و كه شامل نوع و زمان بازديدها است بايد براساس توصيهآالت ماشيناي هريك از  بازديدهاي دوره-الف
 . تهيه شودآالت ماشين راهنماي فني ي اطالعات برگه

يات يعالوه بر جز. بايد توسط مدير معدن يا يك فرد واجد صالحيت، تهيه شودآالت ماشين راهنماي فني هر يك از ي  برگه-ب
هاي كار،  مجاز محلهاي تعميرات و نگهداري است، اطالعات موجود در اين برگه بايد شامل ابعادكه شامل برنامهفني هر ماشين 

هاي تخليه و سنگرهاي مواد، نيز  كارها، مكاني معدني و وسايل باربري از سينهآالت ماشينها، فواصل قابل رعايت بين ارتفاع پله
 . باشد
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هاي نسخه.  راهنماي فني بايد در نزديكي كاربر و مكاني كه قابل رويت وي باشد، نصب شودي  يك نسخه از اطالعات برگه-ج
 .  ماشين و آرشيو فني معدن نگهداري شودي  راهنماي فني در پروندهي ديگر برگه

 . لين تعيين شده، انجام شودواي بايد توسط مسو هر يك از بازديدهاي دوره-د
 . اي بايد گزارش انجام عمليات را تهيه كردهاي دوره پس از اتمام بررسي-ـه
 . ثبت شودآالت ماشينگيرد بايد در دفتر مخصوص ميانجام آالت ماشين هر اقدامي كه به روي -و

 آالتماشين گزارش عيوب -1-8

 . بايد به سرپرست مربوط گزارش شودآالت ماشين وجود هر عيب و نقصي در -الف
 . باشد»  تعميرات وسيلهگزارش«و »  وسيلهگزارش«اي بايد داراي دو نوع  نقليهي  هر وسيله-ب
شود، در  قبل از شروع عمليات، همراه با گزارشات پايان هر پست كاري كه توسط كاربر تهيه مي هرگونه بازرسيي  نتيجه-ج

 . دفتر گزارش وسيله ثبت شود
 .  وسيله بايد در دسترس كاربر و همراه وسيله باشدهاي گزارش-د
 .  گزارش تعميرات ثبت شودشود، بايد در دفتريات هرگونه تعمير و نگهداري وسيله كه توسط فرد متخصص انجام ميي جز-ه

  گزارش تكميل تعميرات-1-9

 پس از اتمام تعميرات بايد اطالعات آن كه شامل زمان شروع، زمان خاتمه، طول مدت تعميرات و نوع وسايل و لوازم -الف
 . هاي مخصوص تعميرگاه نيز ثبت كردمصرفي است عالوه بر گزارش تعميرات، در فرم

 . اي تهيه شودش جداگانه براي هر عيب بايد گزار-ب
 . ثبت كندآالت ماشينها را در دفتر گزارش ول تعميرگاه بايد نوع عيوب و علت آنو مس-ج
 . بايد پس از ارسال به دفتر فني ارزيابي شودآالت ماشين اطالعات تعمير و نگهداري هر يك از -د
 .  شودها برآوردبايد نرخ رخداد آنآالت ماشين براي هر يك از عيوب -ه
 .  بر اساس اطالعات تعمير و نگهداري بايد ضريب زماني استفاده از هر ماشين و كل سيستم، محاسبه و گزارش شود-و
 .  تعمير و نگهداري برآورد شودهايها و نياز به وسايل يدكي بايد از طريق ارزيابي گزارش عملكرد تعميرگاه-ز

 هاي شخصي در تعميرات و نگهداري مراقبت-1-10

 . ها دور نگهداريدهاي متحرك دستگاهها و لباس خود را از قسمت دست-الف

 . اي كه ممكن است داخل ماشين بيفتد خالي كنيدهاي خود را از هر وسيله جيب-ب
ن قبل از تحويل وسيله به كاربر، ترمز را امتحان كرده و مطمئ. ها تعمير كنيد ترمزها را مطابق دستورالعمل سازندگان آن-ج

 . شويد كه هواگيري ترمزها به خوبي انجام شده است
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 .  قبل از شروع به هر نوع فعاليتي از سالمت سيستم ترمز وسيله خود مطمئن شويد-د
 .  در موارد لزوم بايد از عينك آفتابي استفاده كنيد-هـ
راي هرگونه اقدامي، مطمئن شويد ها توجه كنيد و ب روي آني  هشدار دهندهيم در زمان سرويس مخازن تحت فشار به عال-و

 . ها باز و فشار مخزن تخليه شده استكه درب آن
 . هاي هيدروليكي كنيد كه مطمئن باشيد فشار آن، مطابق دستورالعمل سازنده، خارج شده است وقتي اقدام به تعمير سيستم-ز
 هرگز قبل از كاهش فشار مايع داخل رادياتور، درب آن . قبل از باز كردن درب رادياتور، با پيچاندن درب، فشار آن را رها كنيد-ح

 . را باز نكنيد
رعايت اين امر در زمان روشن كردن .  كافي برخوردار استي  مطمئن شويد كه همواره فضاي محل تعمير از تهويه-ط

 . موتورهاي ديزلي ضروري است
 .  محافظ استفاده كنيدكاري از عينك كاري و چكش اقع جوشكاري، كار با دريل، سوهان در مو-ي
 . ها اطالع داشته باشد استفاده از آني  از محل نگهداري وسايل آتش نشاني و نوع و نحوه-ك
 قبل از هرگونه تعميرات، مطمئن شويد كه موتور خاموش است و براي جلوگيري از حركت وسيله، موانعي در اطراف -ل
در صورتي كه انجام تعميرات باعث ناپايداري . را در محل نصب كنيد» توسيله تحت تعمير اس«هاي آن بگذاريد و تابلوي  چرخ

 . شود دقت كنيد قبل از تعمير، اقدامات الزم براي پايداري وسايل انجام شده باشدوسيله مي
اشين ها بايد بر روي مدر تمامي مراحل كار آنآالت ماشينحفاظ . بدون حفاظ به هيچ وجه مجاز نيستآالت ماشين كار با -م

پس از اتمام . ول مربوط انجام شودوبرداشتن حفاظ است، اين اقدام با نظارت مسبه ها كه نياز در زمان تعميرات و بازرسي. نصب باشد
 . ها بر روي ماشين نصب شوند حفاظيات تعميرات و بازرسي بايد مجدداعمل
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  عمومي ضوابط -2-1

 . هاي آن مطلع باشندضوابط ترافيكي و محدودهاز   كاركنان معادن سطحي بايد-الف
ها ار و از وضعيت دستگاهكننده و يا باربر، سوري بايد حداقل يك نوبت در هر بارول عمليات معدني در هر پست كاو مس-ب

 .  احتمالي و قابل پيگيري آن را در دفتر گزارش وسيله، ثبت كندهاياين بازديد، وي بايد وضعيت دستگاه و اشكال در. مطلع شود
وي .  كار برسدي ها در سينهگر كاميون موقعيت توقف باربر در برابر باركننده بايد در شروع هر پست تعيين و به اطالع هدايت-ج

 . موظف است باربر را به محلي هدايت كند كه بارگيري به بهترين نحو و با حداقل زمان ممكن انجام شود
 . ها كار كنندهاي در حال كار، عبور كرده و يا در زير آنها يا بازو باركننده افراد نبايد از زير جام-د
 . بر انجام گيرد سوار و يا پياده شدن افراد به دستگاه متحرك، با اطالع كار-ه
 ي مين كند و عرض وسيلههاي آن روشنايي مسير حركت را تااي استفاده شود كه چراغ معادن سطحي بايد از وسايل نقليه در-و

 . نقليه يا واحد متحرك را نشان دهد
شيشه گرم كن،  معادن سطحي بايد فاقد خراش و ترك باشد تا ديد كاربر مختل نشود و به ي  جلوي وسايل نقليهي  شيشه-ز

 . آبپاش و برف پاك كن هاي مناسب مجهز باشد
 ايمني ي هايي باشد كه از مواد شفاف، شيشه جلو يا پنجرهي ت، بايد داراي شيشهاقك اساي كه مجهز به ات نقليهي  هر وسيله-ح

 . ا مواد معادل آن، ساخته شده باشديضد خرد شدن 
 . مجهز باشد مطبوع ي بايد به سيستم تهويه المقدور  معدن سطحي حتيي  نقليهي  وسيله-ط
 .  گيرنده، مجهز باشند-روند، بايد به سيستم ارتباطي دو طرفه فرستنده اي كه در معادن سطحي به كار مي وسايل نقليه-ي
جهز باشند  تن بايد به مكانيزم كنترل كمكي يا اضطراري وابسته به سيستم قدرت، م4 وسايل نقليه با وزن بدون بار بيش از -ك

 . خطر كنترل كند را براي توقف بيتا راننده بتواند آن
 . ساعت، الزامي استدر  كيلومتر 20 وجود سيستم كنترل اضطراري براي وسايل نقليه با سرعت عملياتي بيش از -ل
شنيداري و ديداري  اخطار ي  سيستم كنترل اضطراري بايد در صورت بروز مشكل به طور خودكار فعال شود و از طريق وسيله-م

 . راننده را از خاموشي قريب الوقوع موتور، آگاه كند
 چرخ الستيكي از يك سيستم هيدروليكي كمكي براي كنترل اضطراري استفاده كند، بايد سيال ي  نقليهي  هرگاه وسيله-ن

 . ن شودشود از يك مخزن جداگانه يا يك بخش مجزا از مخزن اصلي تامي هيدروليكي كه در پمپ مصرف مي
دهند، بايد قادر به  ها قرار مي چرخ الستيكي زير چرخي  نقليهي وسيلهكه براي جلوگيري حركت ) دنده پنج(اي  مانع گوه-س

 . كنند، باشدترين بار را تحمل ميهايي كه سنگيننگهداري چرخ
 تن باشد، بايد 4تر از   كمنگر وزن بدون بار آ درصد كار كند، ا5تر از   در شيبي بيشمرتبا چرخ الستيكي ي  نقليهي  اگر وسيله-ع

اي براي ر باشد، بايد به دو عدد مانع گوهت  تن و يا بيش4كه وزن بدون بار آن و در صورتي) دنده پنج(اي حداقل به يك مانع گوه
 . توقف وسيله، مجهز شود



  ترابري در معادندستورالعمل 16
 

را   خود را تا سطح زمين پايين آورده و آني ام وسيله خود هستند كه بازو يا جي ها زماني مجاز به ترك وسيله كاربر باركننده-ف
 . روي زمين قرار داده باشند

  بارگيري در معادن سطحي ضوابط -2-2

  عمومي ضوابط -2-2-1
 . به افراد درگير عمليات ابالغ شود كتبي عمليات بارگيري در معدن بايد تهيه شده و ضوابط -الف
هاي مناسب حركت اكسكاواتورهاي ريلي، چرخ آهن و راه هاي راهها و شعاع قوسشيب در دستورالعمل فني بايد حدود مجاز -ب

 . دار و راه رونده، ذكر شده باشد
هاي بزرگ را بايد در مكاني مسطح و محكم، با شيبي كه از ميزان مجاز ذكر شده در دستورالعمل فني آن وسيله  باركننده-ج

 تعادلي ي  ديگري تا وزنهي  نقليهي  مواد و يا از هر وسيلهي  پله تا تودهي ، فاصله از لبهاهدر تمامي حالت. تجاوز نكند، مستقر كرد
 كه متوجه كاربر هايياي قرار گيرد كه خطرخالل كار و فعاليت بايد به گونه اقك ماشين درتر باشد و ات  متر كم1اكسكاواتور، نبايد از 

 . شود را به حداقل برساند مي
 . ها، قرار گرفتراي نزديك شدن به باركننده و يا باربر، در وضعيتي مشخص و قابل ديد نسبت به آن همواره بايد ب-د
ها، كمك كاربر براي هدايت آن. هاي باركننده و اكسكاواتورها، بايد از طريق كمك كاربر، كنترل شوند دستگاههايت حرك- ه

 . كاربر باشد در ميدان ديد ماي مصوب استفاده كند و دايمبايد از عال
هاي بزرگ كه امكان تماس مستقيم كاربر با كمك كاربر وجود ندارد، الزم است  در مورد اكسكاواتورهاي متحرك يا دستگاه-و

 .  كمك كاربر از طريق عضو سومي از گروه، به كاربر دستگاه منتقل شودعاليمتا 
ها  شود و براي آشنايي كاربران و كمك كاربران به، آن مخصوصي براي كاربران تهيهيم براي عمليات بارگيري، بايد عال-ز

 . ها، نصب شوند بايد در موقعيتي مشخص در هر يك از باركنندهيماين عال. آموزش داده شود
 كار مجاور ي اي قرار گيرد كه كاربر از طريق آن بتواند همواره بخش وسيعي از سينههاي باركننده بايد به گونه كابين دستگاه-ح
 . گاه را تحت نظر داشته باشددست

 .  ايمني باشد و همواره تميز نگه داشته شودي  بايد از جنس شيشهاباركننده كابين ي  پنجره-ط
توان به  كاربر، ميي در صورت اجازه.  قبل از سوار شدن به باركننده و يا پياده شدن از آن بايد كاربر را از موضوع مطلع كرد-ي

 .  پياده شددستگاه سوار و يا از آن
 .  ارتباطي راديويي با كاربر، موجود باشدي كند، بايد يك وسيله كه باركننده كار مي در مكاني -ك
ها و تجهيزات، با كار دستگاهاي باشد كه بتوان صداي آن را در زماني بايد مجهز به عاليم اخطاردهندها هر نوع باركننده-ل

 .  متري ماشين شنيد50 ي وجود سر و صداي معمول معادن، از فاصله
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شود، بايد بازوي اصلي آن در جهت سرازيري قرار داشته باشد و در مسيرهاي افقي در قسمت عقب، جا مي وقتي باركننده جابه-م
 . در جهت خالف حركت آن قرار گيرد

. شود، پيروي كنند اه داده مي كه توسط كمك كاربر دستگيميهاي قطار كاربران بايد از عال واگني  در حين بارگيري و تخليه-ن
 . شود استفاده ميآهن سراسري  راهضوابط باشد كه در يمي بايد مطابق عاليماين عال
 .  كاميون ممنوع استي رها كردن بار از ارتفاع زياد به داخل صندوقه.  بار بايد از ارتفاع مناسبي به داخل كاميون تخليه شود-س
 .  كار منتقل شودي اي مطمئن از سينهيفت كاري باركننده بايد به فاصلهيان ش در پايان عمليات بارگيري يا پا-ع
 . نگاه داشته شود  كار معدن در مواقع ضروري آزادي  همواره بايد يك راه عبور براي ترك سريع باركننده از سينه-ف
اي هاي منفجر نشدهباشد و يا چال كار وجود داشته ي كه هنگام بارگيري احتمال ريزش يا سقوط سنگ از سينه  در صورتي-ص

 .  باركننده را به مكاني امن منتقل كردفوراهاي باركننده مشاهده شود، بايد  فعاليتي در منطقه
ني آن يي پاي  سنگ برداشت و سپس نيمهي  بااليي تودهي  آتشباري شده، سعي شود ابتدا نيمهي  هنگام بارگيري از توده-ق

 . بارگيري شود
شود بايد حداقل يك نوبت  ها استفاده مي تغييرات عرض راه و شيب از آني و ساير تجهيزاتي را كه براي مشاهده عرض راه -ر

 . ها ثبت كرد مخصوص ماشيني ها را بايد در دفترچهنتايج حاصل از كنترل. در ماه كنترل كرد
هاي اصلي دستگاه مجهز  دقيق براي كنترل قسمتزارب اخطار و اي ها بايد به تابلوي عالمت دهندهكاربر باركننده  اتاقك-ش
 . باشد

 .  كار وجود دارد مستقر كردي كه امكان ريزش سينه هاييها را نبايد در مكان باركننده-ت
در .  پس از اتمام فعاليت باركننده و يا لزوم توقف آن براي مدتي بيش از يك ساعت، باركننده بايد در مكاني امن متوقف شود-ث

بيني نباشد، وسيله بايد در مكاني مناسب متوقف   كار كه زمان تعميرات قابل پيشي ياز به انجام تعميرات اضطراري در سينهصورت ن
 . شود

كننده در سطح صاف و افقي كه براي چنين منظوري در نظر گرفته شده است، است بايد سعي كرد بار كه ممكن  تا جايي-خ
 .متوقف شود

 . هاي خاكبرداري، متوقف كرد مكاني  متري حاشيه5تر از  م وسيله را نبايد در ك-ذ
يل  باربري يا بارگيري در جاي مطمئني پارك شده است و از برخورد و تصادم آن با ساير وساي مطمئن شد كه وسيله  بايد-ض

 . نقليه در امان است
م هشدار دهنده و آگاه كننده مثل يبا استفاده از عال باربري يا بارگيري را بايد ي ها وسيله رت توقف در غير از پاركينگو در ص-غ

 . شبرنگ، چراغ و حفاظ مشخص كرد
اي را كه مبني بر احتياط يم هشدار دهندههايي فاقد ديد كافي ممنوع است و در صورت اجبار بايد عال توقف در داخل قوس-ظ

 . داد متوقف شده، قرار ي  مناسب، قبل از وسيلهي وسايل عبوري است در فاصله
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  ويژه كار با شاول ضوابط -2-2-2

هاي قبل از راه اندازي از سالمت دستگاه مطمئن شود و هرگونه عيبي را در  قبل از شروع به كار، كاربر شاول بايد با بررسي-الف
 .  ثبت كندلطول مدت كار با آن مشاهده كرد در دفتر گزارش شاو

 كار يا بارگيري ي صال برق آن در وضعيتي قرار دارد كه با افتادن سنگ از سينههاي ات كاربر شاول بايد مطمئن شود كه كابل-ب
 . بيند باربر و يا در حين حركت وسايل نقليه، صدمه نمي

 .  هنگام جابه جايي شاول الكتريكي بايد يك نفر روي زمين مراقب كابل دستگاه باشد تا به زير آن نرود-ج
 : يي انتقال برق موارد زير بايد رعايت شود در صورت برخورد شاول به خطوط هوا-د
 . در دستگاه بمانيد تا جريان برق از دستگاه قطع شود-
 . اجازه ندهيد كسي به ماشين دست بزند-
 . ين نياييدي براي خارج شدن از ماشين هرگز از پله پا-
 .  اگر مجبور به ترك ماشين هستيد از آن به بيرون بپريد-
 . برقي بايد داراي اتصال زمين باشدهاي  هر يك از شاول-ه
 . كس مجاز به سوار و يا پياده شدن به شاول در حال كار و يا حركت نيست  هيچ-و
 . ها، قرار گرفت همواره بايد براي نزديك شدن به شاول و يا كاميون در وضعيتي مشخص و قابل ديد نسبت به آن-ز
 . ه روش صحيح و مناسب نصب شوندهاي فوالدي، زنجير و يا تسمه در شاول ب كابل-ح
 . صوتي مناسب كه در معدن متداول است استفاده كنديم در موقع كار با شاول، كاربر بايد از عال-ط
 . يده و يا كنده شده باشند، مجاز نيستها سايهاي جام آني كه دندانههاي كار با شاول-ي
 . شوددر زمان بارگيري و مانور، حفظ مي  قبل از شروع بارگيري بايد مطمئن شد كه پايداري شاول-ك
 كار، بايد طول و عمق برش را به ميزاني در نظر گرفت كه جام پس از طي كردن ارتفاع پله، پر ي  هنگام بارگيري مواد سينه-ل
 . شود
 .  كاربر شاول به هنگام مانور جام بايد مطمئن شود كه بار در معرض ديد وي قرار دارد-م
 . ر جام شاول، نبايد از باالي كابين باربر عبور كند در زمان مانو-ن
 .  بارگيري منتقل شودي كند به سمت توده  جام شاول بايد از همان جهت كه براي تخليه حركت مي-س
 .  كاميون اصابت كندي  صندوقهي  در زمان برگشت جام شاول، نبايد به لبه-ع
 . رخش جام شاول بايستد چي  مجاز نيست در محدودهاي كس و يا وسيله  هيچ-ف
بايد مطمئن شد كه امكان حركت سريع شاول به طرف .  كار بارگيري استعداد ريزش داشته باشدي كه سينه در صورتي-ص

 .  خطر وجود داردي از منطقه عقب و فرار
 . گر توجه كند هدايتهايفرمانجايي شاول اپراتور دستگاه بايد به  در زمان جابه-ق
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كاري و يا نظافت، روي دستگاه  ماني كه شاول در حال حركت يا كار است هرگونه تعمير، تعويض، تنظيم، روغنبايد ز نمي-ر
 .انجام شود

  بارگيري با لودر طبضوا -2-2-3

 . و از موانع و مشكالت محل كار مطلع شداطمينان حاصل كرد از آماده بودن لودر بايد  قبل از شروع به كار -الف
 فرد عالمت دهنده را بشناسيد و در زمان كار فقط از .اي آشنا باشيد حرفهيمرات محل كار را بياموزيد و با عال قوانين و مقر-ب
 .  وي فرمان بگيريديمعال

از عملكرد مطلوب ماشين مطمئن شويد و ميزان حداكثر و حداقل فشار هيدروليك و دماي موتور را آشنا و به طور مستمر آن  -ج
 . را كنترل كنيد

 . عيب روشن نكنيد  در صورت وجود عيب و نقص اساسي در دستگاه، آن را تا رفع كامل-د
 . اي كه در شرايط غير ايمن است خودداري كنيد از كار با وسيله-ه
 . توان در شرايط مختلف بارگيري كرد، آگاه شويد  كه مي همواره از ميزان بار مجازي-و
هاي احتمالي ناپايدار باشيد و در صورتي كه مكان كار باركننده مستعد چنين اتفاقي ان كار و مكي  مراقب ريزش مواد از سينه-ز

 . كاري براي شروع مجدد، تعطيل كنيدييد سرپرست عمليات معدنحل كار را تا روشن شدن موضوع و تااست، م
د تا محل به ييها را باز نما پنجرهها ودر صورت لزوم به انجام چنين كاري درب.  در مكان سرپوشيده موتور را روشن نكنيد-ح

 . صورت مناسبي تهويه شود
 . ها، جام و سيستم هيدروليكي لودر مطمئن شويد ترمزها را امتحان كنيد و از عملكرد چراغ-ط
 . ها از عملكرد صحيح سيستم انتقال قدرت يا گيربكس، مطمئن شويده با تعويض دند-ي
 .  زمين بلند شود و در زمان حركت، در وضعيت مناسب قرار گيرد براي شروع حركت، بايد جام لودر از-ك
 .  در جام لودر ممنوع استهاآن، قرار دادن افراد براي نقل و انتقال -ل
 . ها از روي سطح زمين بلند نشوند هنگام بارگيري بايد با شتاب مناسب، جام به درون مواد منتقل شود تا چرخ-م
 . تر دستگاه، نزديك زمين نگاه داشت است، براي حفظ تعادل بيش ي كه بار شده جام لودر را بايد در حالت-ن
 . ها اصابت نكند در زمان بارگيري كاميون يا ساير وسايل، بايد مراقب بود تا جام لودر به آن-س
تر لودر، كمك  اقبت بيشهايي كه براي كار لودر احتمال بروز خطر وجود دارد، از يك نفر براي راهنمايي راننده و مر در مكان-ع

 . گرفته شود
 .  به غير از شرايط اضطراري نبايد از جام و متعلقات لودر به عنوان ترمز استفاده كرد-ف

  بارگيري با بيل كششي ضوابط -2-2-4
 . ها الزامي استضوابط مرتبط با ديگر باركننده ي رعايت كليه) دراگالين( براي كار با بيل كششي -الف
 .  كششي بايد متناسب با نوع مواد انتخاب شود جام بيل-ب
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 . هاي سالم خودداري شود از به كارگيري جام فاقد دندانه-ج
 .  مناسب انجام گيردي  شود تا تخليه در فاصلهم كابل فوالدي تخليه بايد به طور مداوم تنظي-د
 .  زنجيرهاي كششي جام، به ويژه قسمت اتصاالت انتهايي آن بايد به طور منظم بازديد شود-ه
 .  به منظور جلوگيري از تاب برداشتن كابل در زمان بارگيري نبايد دكل را چرخاند-و
 . گونه حركت بعدي خودداري شودد جام از مواد تخليه شود و از هر در هنگام بروز خطر در اولين اقدام باي-ز
هاي هاي سيستم بايد به طور منظم بررسي و اشكالهاي عبوري و سازهها، قرقرههاي فوالدي، زنجيرها، قالبكابل  بايد-ح

 .  گزارش شودها آن

  باربرها در معادن سطحي - باركنندهطبضوا -2-3

  بولدوزر -2-3-1

بگرديد تا مطمئن شويد كه كسي نزديك و يا زير ماشين  قبل از ورود به كابين و روشن كردن بولدوزر، بايد اطراف آن را -الف
 . كار نمي كند

 .  كار از نظر پايداري بررسي شودي  قبل از شروع به كار، بايد وضعيت محوطه-ب
 .  كارها مجاز استي  به كارگيري در معادن سطحي براي كندن و بارگيري مواد، در شيب مناسب سينه-ج
 . ستني درجه مجاز 25 كارهاي با شيب بيش از ي هه به كارگيري بولدوزرها در جب-د
ساخته استفاده  ها از برم يا موانع پيش پرتگاهي تر در لبه  بيشي پرتگاه بايد رعايت شود و براي ايمني  ايمن از لبهي  فاصله-ه
 . شد

 . ازديد و كنترل شودها بايد به طور منظم ب خاكبرداريي  لبهي هاي حاشيههاي سست و در حال ريزش و شكاف  لبه-و
 . گاه ماشين را بدون مراقب رها نكرده و به افراد غير مجاز اجازه ندهيد داخل ماشين شوند هيچ-ز
 .  بولدوزر در حين كار مجاز نيستيا شاسي  ايستادن بر روي تيغه-ح
 .  هزگر دستگاه را در حالي كه تيغه و يا ريپر آن به طرف باال قرار دارد ترك نكنيد-ط
 آن بايد به طرف ي در چنين وضعيتي تيغه. ها متوقف يا ترك كرد به غير از شرايط اضطراري نبايد بولدوزر را روي شيب-ي

 . ين شيب، روي زمين قرار گيرديپا
 . ها و خاكريزها، متوقف كرد درهي هاي بلند، لبهلدوزر را نبايد در نزديكي ديواره بو-ك

  اسكريپر -2-3-2

 .  كار مجاز استي اسكريپر فقط براي كندن و بارگيري مواد، در جهت شيب مناسب جبههي تفاده در معادن اس-الف
 .  پله، كار كنندي  دو متري لبهي  اسكريپرهاي خودكشش و اسكريپرهاي تراكتوري در فاصله-ج
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هاي دسترسي با شيب ز راه مجاز به عبور ا،شوند، در زمان پر  اسكريپرهايي كه توسط تراكتورهاي چرخ الستيكي كشيده مي-د
 .  درجه، نمي باشند25 درجه و در زماني كه دستگاه خالي است در مسيرهاي با شيب بيش از 15تر از  بيش
 . كس نبايد اقدام به تعمير يا تنظيم آن كند در حين كار اسكريپر، هيچ-ه

  باربري در معادن سطحي ضوابط -2-4

 بري با كاميون ر با-2-4-1

 كاميون، نبايد به آن نزديك ي  ناشي از پرتاب مواد به خارج صندوقهي ام بارگيري كاميون براي جلوگيري از صدمه به هنگ-الف
 . شد

 .  كاميون در حال بارگيري بايد در كابين باقي بماندي  تا اتمام عمليات بارگيري، راننده-ب
 .ه باشند حمل و نقل در معادن آشنايي كامل داشتضوابطها بايد با  راننده-ج
. سنگين محدوديت ديد دارند، ممنوع استآالت ماشين كاميون يا ي  عمومي معادن در نقاطي كه رانندهي  توقف وسايل نقليه-د
 .  سنگين متوقف كردي هاي معدني و يا وسايل نقليهگاه نبايد وسايل نقليه را در پشت كاميونهيچ
 . كه رانندگان اين وسايل از حضور افراد مطلع شده باشندز نيست مگر آنهاي معدني مجا كاميوني  نزديك شدن به محدوده-ه
 .هاي برقي كه در سطح زمين قرار دارند، مجاز نيست عبور از روي كابل-و
هنگام   شده باشد بايدج نقليه خاري  متر از عقب وسيله2/1 نقليه بيرون آمده باشد و يا بيش از ي  اگر بار از اطراف وسيله-ز

هاي ر تاريكي يك چراغ خطر و يا در مواقعي كه ديد محدود است، يك پرچم خطر قابل رويت با ابعاد مناسب، به بخشحركت د
 . بيرون آمده بار، نصب كرد

 ي مشاهده شده را در دفترچههاياشكال كاميون بايد بازديدهاي الزم را انجام داده و ي در شروع فعاليت روزانه، راننده -ح
 . ها، وارد كندآنهاي  گزارش
 .  به هنگام بارگيري و يا تخليه، نبايد از كاميون خارج شده و يا به كسي اجازه ورود به آن را داد-ط
 .  متر است30 مجاز با كاميون جلويي ي  حداقل فاصله-ي
 .  متري پايه هاي خطوط برق ولتاژ باال مجاز نيست5تر از   كمي  به كارگيري باركننده در فاصله-ك

 هاي معادن سطحي هبري با نوار نقالر با-2-4-2

اي در طول نوار نقاله بخواهد بتواند نوار را  مجهز شود تا هر شخصي از هر نقطهايهاي معادن بايد به وسيله نوار نقاله-الف
 . متوقف و از راه افتادن مجدد آن جلوگيري كند

اندازي آن از طريق چشم  گاه كاربر بايد قبل از راهيت باشد آنو هرگاه تمامي طول نقاله از محل كليد شروع به كار قابل ر-ب
بايد يك سيستم صورت ميغير اين در. اي امن از نوار نقاله قرار دارندمطمئن شود كه همه افراد در فاصلهكنترل و بررسي كند تا 
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الوقوع آن هشدار داده  اندازي قريب  در مورد راهاي نصب شود و از طريق آن به افراد در حال كار در اطراف نوارشنيداري اخطار دهنده
 .شود

 . يد سوار نوار نقاله شودا هيچ شخصي نب-ج
متر   سانتي60قسمت عبور افراد بايد حداقل . هاي سطحي مخصوص عبور نوار نقاله بايد داراي مسير عبور افراد باشند تونل-د

 .  متر ارتفاع باشد2عرض و 
 .  نوار نقاله به راهروي مجاور آن جلوگيري و مسير عبور افراد تميز شودي وسيلهه شده ب از ريزش مواد عبور داده -ه
 در مكاني كه نياز است تا كاركنان براي انجام وظايف خود از آن بايدهاي معادن روباز را سير عبور ايمن از روي نوار نقاله م-و

 . هاي در حال حركت عبور كردوي نوار نقالهيين شده نبايد از ربه جز در نقاط تع. عبور كنند ايجاد كرد
 . هاي نوار نقاله در حال حركت را تميز كندكس نبايد زير و يا بخش هيچ-ز
اي حدود يك متري فاصلهمين كش نوار نقاله، بايد با نصب حفاظ از اهاي تهاي ابتدايي و انتهايي و قرقره تمامي طبلك-ح

 . ها، محافظت شوند آن

 نقل ريلي در معادن سطحي  حمل و -2-4-3

بايد در شرايط خوب و مناسبي نگهداري شود ميدر سطح زمين استفاده مي هاي صنعتي كه در معدن ياآهن  تمام خطوط راه-الف
 . توانند براي عمليات ايمن باربري مشكل آفرين باشنداين مسيرها بايد بدون فرورفتگي و يا برآمدگي و موانعي باشند كه مي. شوند
ه معادن، در زمان بضوابط  و استانداردهاي ايمني عمومي صنايع را عالوه بر ضوابطآهن صنعتي بايد  به هنگام استفاده از راه-ب

 . ها در سطح زمين رعايت كردكارگيري آن
ر معرض بارهاي  دو نبايد. طور اساسي ساخته شده و در شرايط تعميراتي مناسب نگهداري شونده ها بايد بها و پايه تمام پل-ج

ها استفاده ها و پايه يا اشباع شده در ساخت پلشود از تيرها و الوارها چوبيتوصيه مي. اند قرار گيرندبيش از آنچه كه طراحي شده
 . شود
 و اخطارهاي هشدار دهنده نصب شود و يا از آن هنگام عبور قطار، محافظت و نگهباني عاليمآهن بايد هاي راه در تقاطع-د
 . ها را بايد با تخته پوشاندمحل عبور افراد و يا وسايل در تقاطع. دشو

  هوايي ي نقاله-2-4-4

 هوايي بايد مطمئن باشند كه كاركنان در مكاني امن قرار دارند و در اين شرايط با يكار نقالهه  كاربران قبل از شروع ب-الف
 . شودالوقوع سيستم اعالم مي اخطار شنيداري شروع به كار قريب

 .  وسايل ارتباط سريع مجهز باشدهاي هوايي معادن سطحي بايد به يك خط مستقيم تلفن و يا ديگر نقاله-ب
اي باشد تا ها بايد به گونهدهي آن  خوراكيهاي هوايي را نبايد بيش از حد مجاز بارگيري كرد و نحوههاي نقاله صندوقه-ج

 . ريختن آن در حين باربري، جلوگيري شودباعث تنظيم شدن بار در صندوقه شده و از 
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ي در برابر پرتاب مواد از هاي كافكارگيري سقف و يا محافظهباشند بايد با ب هوايي واقع ميي مناطق عملياتي كه زير نقاله-د
 . هاي حمل بار محافظت شوندصندوقه
ها روها يا ساختمانها، پياده هوايي از باالي جادهيكه نقالهيي تورهاي محافظتي يا ساير تمهيدات مناسب را بايد در جاها-ه
 . كند، نصب كرد ميعبور
 .  هوايي بايد قبل از به كارگيري اصالح و برطرف شودي هر گونه عيب و نقص سيستم نقاله-و
 .  كنندرمزهايي باشند تا در صورت قطع برق، به طرز خودكار عملت هوايي بايد مجهز به يهاي نقاله تمامي سيستم-ز
 . هاي صندوقه مانعي ايجاد كندبايد در برابر عبور چرخ اتصاالت كابل هادي صندوقه نمي-ح
اي ههضوابط ايمني نقالشوند، بايد از  ها كاركنان جابجا ميداري كه توسط آن  تجهيزات و عمليات باالبري براي خطوط شيب-ط

 . مسافربر هوايي يا تله كابين، تبعيت كنند
 . هاي حمل بار سوار شوندبر صندوقه عنوان يچ هنبايد به افراد -ي
 .  ايمني از آن قرار دارند به كار انداختي  هوايي را بايد پس از اطمينان از اينكه افراد در فاصلهي نقاله-ك
هاي آن براي قهبرق اضطراري مناسب بوده و صندوهاي هوايي كه براي حمل و نقل كاركنان به كار ميروند بايد داراي  نقاله-ل

 . شوند، ايمن باشندانتقال كاركناني كه به آن سوار مي
هاي هوايي مسافري  تنها مجاز به سوار شدن در نقاله حمل و نقلي كه توسط مدير معدن وضع شده باشد؛ضوابط افراد طبق -م
 . باشندمي

 :هاي هوايي مسافري بايد به تجهيزات زير مجهز باشند نقاله-ن
 .مز مستقل كه هر يك قادر به نگهداري حداكثر بار باشند دو تر-   
 . ها وجود داشته باشدمخابراتي مستقيم بين پايانه ارتباط -   
 . ها استفاده شود موتورهاي الكتريكي همراه با برق اضطراري در دسترس باشد تا در مواقع لزوم از آن-   
 . ها جلوگيري كند اتفاقي آني  از تخليهباشد تاي يهاها مجهز به قفلهاي آن صندوقه-   

  در معادن سطحي افراد حمل و نقل ضوابط -2-5

 ايمني عمومي حمل ضوابط در معادن افراد حمل و نقل ي  ويژهضوابط با وسايل نقليه بايد عالوه بر افراد براي حمل و نقل -الف
 . و نقل را نيز رعايت كرد

 . حي بايد از اتومبيل، كاروان يا اتوبوس استفاده شود در معادن سطافرادجايي  براي جابه-ب
هاي الكتريكي نظير ها و دستگاههاي برق، موتورها، و پمپها و سيممورد به كابلحركت، از نزديك شدن بي در طول مسير -ج
 . هاي مستقر در طول مسير خودداري كنيدها، كليدهاي قطع و وصل و كنترلمبدل
 . هاي چشمك زن نصب شده در سقف باشد اخطار صوتي و چراغي ر بايد مجهز به وسيله حمل نفي  هر وسيله-د
 .  قرار گيرد، در نظر گرفته شده استافراد انتقال ي بايد در مكاني امن كه براي آن در وسيله وسايل و ابزار شخصي مي-ه
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  ايمني آمد و شد -2-6

هاي راهنمايي و حق تقدم در عبور وسايل نقليه، جهت حركت، چراغ تردد كه شامل سرعت، رعايت ضوابط در هر معدني -الف
 . باشد، بايد تهيه و اجرا شودتابلوهاي استاندارد مي

 .  كاربران تجهيزات متحرك، بايد كنترل تجهيزات در حال حركت را از طريق سرعت مناسب، در دست داشته باشند-ب
ها، فواصل ايمني، قابليت ديد، حجم آمد و شد ها، شيبها يا مسير ريلراههاي عملياتي را بايد با توجه به شرايط  سرعت-ج

 . و نوع تجهيزات در نظر گرفت) ترافيك(
 تعيين و فهاي زماني مختلريزي حمل و نقل در دوره ي برنامه سرعت مجاز يا سرعت متوسط مسيرهاي مختلف، را بايد برا-د

 . به اطالع رانندگان رسانيد
هاي مناسبي كنند در مكانهاي راهنما كه شرايط كاري خطرناك را مشخص مييمني تردد، بايد تابلوها و چراغ به منظور ا-ـه

 . در هر معدن نصب شوند
ها وجود دارد و مفاهيم هايي كه احتمال خطر در آن رانندگان وسايل ترابري بايد قبل از سفر با الگوهاي تردد معدن، مكان-و

 . شنا شوندتابلوهاي هشداردهنده آ
 برخي از اين شرايط .ول دادن گزارش هرگونه شرايط ناامن به سرپرست عمليات هستندو مس، رانندگان تجهيزات باربري-ز

 : عبارتند از
 .هاي خطرناك قرار دارندر دور از مكاناهم يا بسيه  مكان نامناسب استقرار تابلوها، مثل تابلوهايي كه خيلي نزديك ب-
 .ها مشكل استنده خواندن تمامي آن نصب تابلوهاي بسيار زياد در يك محل كه براي ران شلوغي تابلوها،-
 .  جادهي  جاده يا حاشيههايل مشك-
 .  مكانيكي وسايل ترابريهايل اشكا-

 هاي معادن سطحي ها در راهها و نرده پشته-2-7

 نقليه و يا باعث ي ها سبب واژگوني وسيلههايي كه نبودن آندهبايد در كناره جاهاي محافظ را ميها و نردهها يا برم پشته-الف
 . شود، نصب كردايل عبوري ميبه مخاطره افتادن جان افراد سوار شده به وس

 متحرك خود كشش باشد كه در ي ترين وسيلههاي حفاظتي بايد حداقل نصف ارتفاع محور چرخ بزرگها يا نرده ارتفاع برم-ب
 . دكنآن جاده حركت مي

 . ها باشندي مجاري عبور آب براي زهكشي جادهها بايد دارا پشته-ج
هاي مرتفع معادن، به ندرت براي خدمات يا تعمير و نگهداري استفاده شود، اگر، عاليم هشدار دهنده كه از جاده در صورتي-د

 .  محافظ نيستهاينيازي به ايجاد پشته يا نصب نردهمبني بر نبود پشته در جاده نصب شده باشد، 
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عرض، . يت باشدواي نصب شود كه قابل رهاي بدون پشته به گونهبايد در بخش» محدوديت حداكثر سرعت« عالمت -ه
هرگونه شرايط خطرناك ديگر در برآورد  شود، نوع مصالح جاده و ياشيب، وضعيت جاده، نوع تجهيزاتي كه در جاده استفاده مي

 . ثر استوحداكثر سرعت م
 هاي متوقف كننده، وسايل خروج از ريل، يا ساير وسايل محافظ در برابر تجهيزات ريلي متحرك يا غير قابل كنترل  بلوك-و
 . باشد، نصب شوندكه براي حفاظت از افراد الزم مي ييبايد در جامي

يل اخطار دهنده مانند شود، وسا  وقتي محدوديت فواصل باعث به مخاطره انداختن جان افراد سوار بر تجهيزات متحرك مي-ز
 . گذاري كرد داراي چنين محدوديتي را به وضوح عالمتي  داراي محدوديت فاصله نصب كرد و منطقهي تابلوها را بايد قبل از منطقه

 ي شود فاصلهبايد از عقب كاميوني كه به محل تخليه وارد ميگر كاميون استفاده مي شود، وي ميكه از هدايت در صورتي-ح
ها در شب از چراغ استفاده براي هدايت كاميون.  بغل ببيندي  او را از آينهيمداشته باشد و در مكاني مستقر باشد كه راننده عالكافي 
 . كنيد
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  بارگيري ضوابط -3-1

 . قرار داده شود آتشباري  كارها قبل ازي شود صفحات فوالدي در كف جبهه براي سهولت بارگيري، توصيه مي-الف
كاري يا بيل دسته كوتاه، استفاده هاي مخصوص معدن بايد از بيل كارهاي با ارتفاع محدود،ي  به هنگام بارگيري در جبهه-ب
 . كرد

 . ، چراغ روشن آويزان كرد جلويي واگني ا دست، بايد روي در لبهها ب در مواقع انتقال واگن-ج
تر باشد و در  ر كم مت10شوند نبايد از  در هزار با دست انتقال داده مي5تر از  هايي كه در مسيرهاي با شيب كم واگني  فاصله-د

 در هزار نقل و انتقال 10هاي بيش از در شيب. يابد متر افزايش مي30 در هزار اين فاصله به بيش از 5تر از  مسيرهاي با شيب بيش
 . است ها با دست ممنوعواگن
 .  موجود، بازرسي كردي بايد لودر را مطابق برنامه مي-ه
را بدون بار به حركت درآورد و آزمايش كرد و تنها در صورت نداشتن عيب، آن را براي آن قبل از اقدام به بارگيري لودر بايد -و

 . كار برد بارگيري به
گيري راننده و  بين لودر در سمت قراري فاصله. شود كار بايد فواصل ايمني تا ديواره ها رعايت ي  به هنگام كار لودر در جبهه-ز
 .  باشدتر از يك متر  معدن نبايد كميديواره
 مجاز در مورد لودرهاي چرخ الستيكي و شيبحداكثر . تر باشد  درصد بيش2/0 شيب مسير لودرهاي پشت انداز ريلي نبايد از -ح

 . و بيست درصد است هدزنجيري به ترتيب 
رد نياز راننده را بايد با كنند نياز به تهويه ندارند و تنها هواي مو فشرده يا الكتريسيته كار ميي لودرهاي پشت انداز كه با هوا-ط

 . هاي مربوط تامين كردنامه ضوابط و آييندر نظر گرفتن 
 عيب و ي هاي مختلف آن را بررسي كند و در صورت مشاهدهكار راننده بايد لودر را با هوا تميز كرده و قسمت  در پايان-ي

 .  برساندمربوطول ونقصي مراتب را از طريق گزارش به اطالع مس
 .  كار متوقف كردي  امني از جبههيكار، بايد لودر را در فاصله يان در پا-ك

  باربري ريلي در معادن زيرزميني -3-2

  عمومي ضوابط -3-2-1

 . كند، به يكديگر و به لكوموتيو، متصل شده باشندهايي را كه حمل مي لكوموتيوران بايد مطمئن شود كه واگن-الف
هاي تعيين شده، مجاز نيست و در صورت نياز به چنين از قطار در طول مسير، به جز در محلها  باز كردن و رها كردن واگن-ب

 . از موضوع مطلع كرد ول ترابري معدن راواقدامي، بايد مس
 واگن آخر قطار نصب ي لكوموتيو فقط بر روي صندلي مخصوص وي كه به طور موقت به لبهي كمك راننده  سوار شدن-ج
 . شود، مجاز است مي
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 ي اند، بايد در دهانه كه از روي ريل منحرف و خارج شدهها و لكوموتيوهاييكردن و روي ريل قرار دادن واگن به منظور بلند-د
 . هاي اطراف چاه در هر طبقه، جك مخصوص اين كار وجود داشته باشدگاهپذيرهتونل و يا در 

در .  نور چراغ، راننده و يا كمك آن را مطلع كردي  و يا به وسيلهم خبري مناسبي در صورت نياز به توقف قطار، بايد با عال-ه
هاي مخصوص حمل چوب و ريل و يا هر اتصال واگن. وانع و مشكالت هستنداين شرايط، رانندگان موظف به توقف كامل تا رفع م

 . تتر باشد، به طور مستقيم به لكوموتيو، مجاز نيس ديگري كه ابعاد آن از ابعاد واگن بيش بار
 لكوموتيوها يا قطارهاي معادن زيرزميني در تمامي مدت كار و لكوموتيوهاي معادن سطحي يا لكوموتيوهاي سطح زمين كه -و

در موقع حمل واگن با لكوموتيو، بايد به آخرين واگن، چراغ قرمز . هاي جلو و عقب مجهز باشندكنند، بايد به چراغدر شب كار مي
 . نصب شود

به . هاي عقب قرمز رنگ نيز مجهز باشندميني بايد مجهز به چراغ جلوي مناسب با نور كافي باشند و به چراغ قطارهاي زيرز-ز
براي مشخص كردن افراد و اشيايي كه در ها روشن باشد و روشنايي حاصل از آن هنگام حركت لكوموتيوها، بايد چراغ جلوي آن

 متري 30 ي اي كه از فاصلهغ قرمز در عقب مجهز باشد به گونهبايد به يك چراهر قطاري .  متري قرار دارند كافي باشد30 ي فاصله
 . ديده شود

در غير اين صورت .  وجود داشته باشديمتر  سانتي75 ي  در يك طرف مسير قطارهاي در حال حركت بايد حداقل يك فاصله-ح
 .  مناسب مشخص شوداي رعايت نشده است، با نصب تابلوياي كه در آن چنين فاصلهبايد محدوده

 .  لكوموتيوها بايد در هر دو طرف خود، جاي پا يا ركاب و دستگيره هاي فوالدي كافي و مناسب داشته باشند-ط
ها نيز سيستم ترمز كفشكي مناسب و موثري  هر لكوموتيو بايد به ترمزهاي با ظرفيت كافي براي كنترل مجهز باشد و واگن-ي

 .داشته باشند
 . ، راننده بايد از سالمت ترمزهاي لكوموتيو اطمينان پيدا كند قبل از حركت-ك
 .  لكوموتيو بايد ترمزهاي دستي آن را بكشدي  وقتي كه لكوموتيو متوقف است، راننده-ل
 . كه قفل شده و يا به طريقي ديگر آن را غير فعال ساخته باشند هيچ لكوموتيوي را نبايد بدون مراقبت رها كرد، مگر آن-م
اين قبيل . كه لوكوموتيو براي حمل مواد مورد نظر، مجهز شده باشدمل هر گونه مواد با لكوموتيو ممنوع است، مگر آن ح-ن

 . هاي داراي لبه، قرار داد ثابت يا سينييهامواد را بايد در جعبه
 . رج از لكوموتيو قرار گيرندها نبايد خاهاي آنيك از قسمت به هنگام حمل مواد، مصالح يا تجهيزات با لكوموتيو، هيچ-س
ها در باالي لكوموتيوهاي معادن زيرزميني حمل كرد، مگر وسايل آالت يا موادي را نبايد از طريق قرار دادن آنگونه ابزار هيچ-ع

 . اي بر روي لكوموتيو قرار گيرد كه براي افراد خطري نداشته باشد برگردان كه آن نيز بايد به گونهمخصوص خط
ركات، مواد و ابزارآالت، به جز اقالم كوچكي كه بايد با دست حمل شوند را نبايد در فضاهاي زيرزمين، به همراه افراد در  تدا-ف

 معدني، برنامه ي  بايد به طور مستقل و جداگانه از حمل تداركات و مادهافرادرفت و آمد وسايل حمل . جا كرد جابهافرادوسايل حمل 
 . ريزي شود
 . ها بايد متوازن و صاف شده باشند تا از بيرون ريخته شدن آن در حين حمل و نقل جلوگيري شودشده به واگن مواد بار -ص
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كه قطار متوقف و موضوع به لكوموتيوران اطالع هاي قطار عبور كند، مگر آنكس حق ندارد از رو، زير و يا مابين واگن هيچ-ق
 . ييد كنداتداده شده باشد و راننده نيز چنين اقدامي را 

م كمك راننده براي هدايت نباشد، بايد چنين وضعيتي را به عنوان يكه لكوموتيوران قادر به تشخيص واضح عال در صورتي-ر
 . عالمت توقف تلقي كرده و لكوموتيو را متوقف كند

 . يگري، استفاده كرد مناسب دي  براي جلوگيري از خروج واگن در انتهاي ريل تخليه، بايد از ضربه گير و يا وسيله-ش
ها و لكوموتيوها بر  جك با ظرفيت مناسب، براي قرار دادن مجدد واگن همواره بايد تجهيزات روي خط برگردان از جمله-ت

 . روي ريل در دسترس باشد
 . ها، لكوموتيو بايد در جهت سرازيري قطار را هدايت كند براي جلوگيري از فرار واگن-ث
بان به منظور جلوگيري از برخورد او با  اي نصب شوند كه فضاي كافي براي استقرار سوزنايد به گونهكنها ب دسته خط عوض-خ

 . قطارهاي در حال حركت، وجود داشته باشد

 هاي معادن زيرزميني  به كارگيري واگنضوابط -3-2-2

ها فواصل مناسب بين دو كه براي عبور آنر آنها قرار داد مگهاي مجاور دوراهيهاي معادن زيرزميني را نبايد در ريل واگن-الف
 . ها به قطار در حال حركت، مجاز نيستاتصال و يا جدا كردن واگن. مسير در نظر گرفته شده باشد

 .تر باشد متر كم  سانتي20ها نبايد از  به هنگام عبور دو واگن از كنار هم، فاصله بين آن-ب
اند، حداكثر  متر مكعب كه در ايران متداول1ت هاي با ظرفيبراي واگن. ها باشدت آن ارتفاع بارگيري واگن متناسب با ظرفي-ج

 .  متر است5/1ارتفاع بارگيري، 
هاي ساده و ديگر وسايل حمل و نقل بايد از دو طرف جلو و عقب داراي سپر مجهز به فنر باشند و طول اين ها، شاسي واگن-د

 . گاه گريس كاري كرديل تميز و آنيهر ماه يك بار بايد با گازو در. متر نباشد  ميلي150تر از  سپرها كم
 .  از موادي كه به آن چسبيده شده است تميز كردبه طور مرتب داخلي و كف واگن را بايد ي  ديواره-ه
 . هاي در حال حركت يا آماده حركت ممنوع است پريدن يا عبور از بين واگن-و
 .ها جلوگيري شود آني  اتفاقي صندوقهي مجهز به قفل باشند تا از تخليهگردان بايد هاي صندوقهواگن -ز
شود، استفاده ها متصل ميها بايد از زنجير ايمني كه به شاسي واگندر زمان تخليه براي جلوگيري از واژگون شدن واگن -ح
 . كرد

 . ها به هم فقط وقتي مجاز است كه متوقف باشند اتصال واگن-ط
ها كارگران مجبور به قرار گرفتن بين اي باشد كه براي بستن يا باز كردن آنها به يكديگر بايد به گونهل واگن سيستم اتصا-ي

 . دو واگن نباشند
ها به يكديگر، بر روي ريل ول نبايد براي اتصال واگنوكارگران مس. ها مجاز نيست كنترل اتصاالت در حين حركت واگن-ك
 . بايستند
 .ها جلوگيري كرد آني شوند، بايد از حركت اتفاقي و ناخواستهاز قطار باز ميها  وقتي واگن-ل
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  به كارگيري لكوموتيوهاي معادن زيرزميني ضوابط -3-2-3

 .  درصد تجاوز كند05/0 حداكثر منواكسيدكربن در گازهاي حاصل از احتراق موتور لكوموتيوهاي ديزلي نبايد از -الف
 سازندگان يا ي از موتورهاي احتراق داخلي را بايد مطابق توصيه يق كردن گازهاي خروجي مقدار هواي الزم براي رق-ب

در هر صورت مقدار آن . در نظر گرفت) س جمهورينظارت راهبردي ريريزي و  برنامهت عاون م350نشريه شماره (هاي تهويه نامه ينيآ
 . تر باشد موتيو ديزلي كمعكب در دقيقه به ازاي هر اسب بخار قدرت لكوممتر  3/2نبايد از 
متر   ميلي8/0هاي فوالدي با فاصله از بين ورقه گيري از خروج شعله از اگزوز، بايد گازهاي حاصل از احتراق را  براي پيش-ج

اين ظرف بايد در مسير اگزوز . ها را از يك ظرف سرپوشيده مملو از آب خارج ساختعبور داد و براي خنك كردن گازها، آن
 . گراد باشد  درجه سانتي70تر از  از اگزوز نبايد بيش دماي گازهاي خروجي. و، تعبيه شودلكوموتي
 ولت استفاده 400تر از   ولت و جريان متناوب با ولتاژ كم660لكوموتيوهاي برقي بايد از جريان مستقيم با ولتاژ تغذيه  براي -د
 . شود
براي . وتيوهاي برقي قرار دارد بايد داراي كليدهاي خودكار باشد هر قطعه از شبكه سيم هوايي كه در مسير حركت لكوم-ه

 متر از يكديگر، 500منظور امكان قطع جريان در موارد لزوم، بايد به فواصل  برق و جلوگيري از حوادث، به ي سهولت تعمير شبكه
 . يك كليد قطع و وصل نصب كرد

ها و ارتفاع سيم برق از ريل در تونل. افراد به آن دسترسي نداشته باشنداي باشد كه  سيم هوايي تا ريل بايد به گونهي ه فاصل-و
در صورتي كه تونل فقط مخصوص .  متر باشد2تر از  هايي كه براي رفت و آمد افراد در نظر گرفته شده است، نبايد كمتقاطع تونل

 . متر در نظر گرفت  سانتي180توان تا  حمل و نقل بار باشد، اين فاصله را مي
كند، به طور   لكوموتيوهاي زيرزميني بايد مجهز به سيستم كنترل باشند به طوري كه وقتي راننده محل خود را ترك مي-ز

 . خودكار موتور خاموش شود

  مسيرهاي ريلي معادن زيرزميني ضوابط -3-2-4

وع كه در آن ن.  مناسب تهيه شودي گذاري هر يك از مسيرهاي اصلي و بينابين زيرزميني، بايد طرح و برنامه براي ريل-الف
 . ريزي در كف تونل معين شده باشد باالستي اري از اطراف، نوع و نحوهگذريل، تراورس، شيب و فواصل ريل

 ريل، به يكديگر ي هاي متناسب با اندازهاستفاده از بغل بند و پيچ و مهرهها بايد از طريق كف ريل به تراورس و با  ريل-ب
 . متصل شوند

ها در اثر خميدگي، تا حداكثر ها بايد در يك سطح قرار گيرند و ميزان انحراف آن در محل اتصال دو ريل به يكديگر، سر ريل-ج
 . متر مجاز است  ميلي4

ها نصب شود و در ها بايد دو ريل تقويتي در داخل ريل متر باشد، براي ثبات واگن12تر از  كه شعاع قوس كم در صورتي-د
فواصل .  ريل نصب شودي هاي مخصوص، براي ثابت نگه داشتن اندازه متر نيز بين دو ريل خط آهن، بست20بيش از هاي شعاع
 . تر باشد ها نبايد از سه متر بيشبست
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هاي اين اختالف ارتفاع در مورد راه آهن. ها ريل خارجي بايد به ميزان محاسبه شده از ريل داخلي باالتر قرار گيرد در قوس-ه
 . تر باشد متر كم ميلي5 و 10متري به ترتيب نبايد از  ميلي900 و 600
 كيلوگرمي در مسيرهاي 18 كيلوگرمي در مسيرهاي اصلي و 24هاي  متر مكعب بايد از ريل2هاي تا ظرفيت  براي واگن-و

 38 و يا 33هاي تر باشد بايد ريل  متر مكعب بيش2ها از كه ظرفيت واگندر صورتي. ه استخراج استفاده كردبينابين و زير كارگا
 . كيلوگرمي به كار گرفته شود

در صورت وجود .  ريل بررسي كردي ها را بايد به طور مداوم از نظر فرسايش قاچ يا كالهك و وجود شكاف در تيغه ريل-ز
 كيلوگرمي 38 و 33 ، 24هاي يلمتر براي ر ميلي20 و 18 ، 12ب  كيلوگرمي و به ترتي18هاي متر در ريل ميلي8فرسايش بيش از 

 . ها را به طور كامل تعويض كردها مشاهده شود، بايد آنو يا اگر شكاف طولي و عرضي در ريل
نل، از شاغول و ريپر، مطابق هاي توها تا ديوارههاي دايم بايد براي كنترل شيب طولي و فواصل ريل به هنگام نصب ريل-ح
 . ار ريل، استفاده شودهاي استقرهاي اجرايي محلنقشه
متر و  ميلي100 ، درجه10هاي با شيب تا ضخامت باالست در تونل.  دو سوم ارتفاع تراورس بايد در داخل باالست قرار گيرد-ط

 . متر است ميلي50 حداقل ، درجه10تر از  هاي با شيب كمدر مورد تونل
هاي با عرض راه ها در مورد ريلها باشد طول تراورسول تراورستر از ط متر بيش سانتي40ها بايد  عرض باالست زير ريل-ي

ها  بين تراورسي فاصله. شودمتر انتخاب مي ميلي1600 ،متر ميلي900هاي با عرض راه متر و براي ريل ميلي1200متر  ميلي600
 . تر باشد متر بيش ميلي600نبايد از 
 .  تونل، براي استقرار سوزن بان در نظر گرفته شوديارهودي كافي تا ي  در محل نصب سوزن خط بايد فاصله-ك

 هاي نفر بر  با واگنافراد حمل ضوابط -3-2-5

 . هاي نفربر و كابين راننده بايد بوق نصب شود در واگن.  حمل افراد بايد با واگن مخصوص نفربر انجام گيرد-الف
 . تر باشد عت بيش كيلومتر در سا18 نبايد از افرادهاي حمل  سرعت واگن-ب
 .  ريلي بايد مجهز به جعبه ابزار حاوي جك و ميله فوالدي باشدافراد حمل و نقل ي  وسيله-ج
 . هاي غير عمد آن باشدكنترل براي جلوگيري از حركت سيستم  حمل و نقل ريلي بايد مجهز بهي  وسيله-د
 متر به كار مي رود، بايد 100 درصد و طول بيش از 4از  ريلي در مسيري با شيب متوسط بيش افراد حمل ي  وقتي كه وسيله-ه

گاورنر بايد زماني كه سرعت وسيله از . هاي معدني قرار گرفته است باشدكه در يكي از واگن) گاورنر(مجهز به كنترل سرعت حداكثر 
 .  درصد حد مورد نظر تجاوز كرد، عمل كند20

 متر حركت 100 درصد در طول بيش از 4هاي با شيب متوسط بيش از ي ريل ريلي بر روافراد حمل و نقل ي  وقتي كه وسيله-و
 : كند بايد مجهز به ترمزهايي باشد كهمي

 .  نيز عمل كندافرادهاي معدني حمل  بر روي تمامي ترمز واگن-
 . ها نيز به طور خودكار، فعال شوند به محض فعال شدن گاورنر سرعت حداكثر، آن-
 . ها را به طور دستي فعال كرد آنهر واگني بتوان  از-
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 . ذاردثير نگاها دچار مشكل شد، بر روي كل سيستم ت هر گاه يك قسمت از آن-
 را افراد حمل ي  درصد مورد نظر رسيد، به صورت يكپارچه، توانايي توقف و نگهداري وسيله20 وقتي حداكثر سرعت به بيش از -

 .داشته باشد
 . رت هر قسمتي از سيستم دچار نقص شد، ترمز به طور خودكار عمل كند وقتي فشار عملياتي و يا قد-
 . هاي مناسبي به يكديگر متصل شوندقرار دارند، بايد با كوپلينگ ريلي افرادهاي حمل هاي معدني كه در مجاورت واگن واگن-ز
هاي اتصال آن بايد توانايي تحمل رود، زنجير متر به كار مي100در طول بيش از  درصد 4 وقتي نفربر در شيب بيش از -ح

 .  را داشته باشد و در خالل عمليات شل نشودافراد درصد حداكثر نيروي يدك واگن حمل 200حداقل 

  راهبري لكوموتيوهاي زيرزميني -3-2-6

لوهاي خبري ها و همچنين محل نصب تاب حمل و نقل، وضعيت خطوط و تونلي  روزانهي  لكوموتيو بايد از برنامهي راننده-الف
 .آگاهي داشته باشد

 لكوموتيو نبايد لكوموتيو را در اختيار اشخاص ديگر براي يراننده. و، كسي حق هدايت آن را نداردي لكوموتي به جز راننده-ب
 . رانندگي قرار دهد

 تاييد مربوطولين ومسهاي الزم را ديده باشد و پس از انجام آموزش، توانمندي وي توسط  لكوموتيو بايد آموزشي راننده-ج
 . شده باشد

 .  افراد نبايد به قطارهاي در حال حركت، سوار و يا از آن پياده شوند-د
اهرم كنترل را در موقعيت توقف قرار دهد، ترمزهاي پارك را بكشد و در توقف  لكوموتيو زيرزميني بايد به هنگام ي راننده-ه

 . غير فعال قرار دهد صلي آن را در وضعيتاي، كليد اورد لكوموتيوهاي با باتري انبارهم
 لكوموتيو ي هايي كه كارگران مشغول كار هستند و همچنين احتمال وجود كارگران در بين راه وجود دارد، بايد راننده در محل-و

يد فوراً م از طرف كارگران مبني بر توقف، بايدر صورت احساس خطر و يا دريافت عال. با سرعت كم و دادن عالمت حركت كند
 . لكوموتيو را متوقف سازد

 متري 50 صوتي داشته باشد كه صداي آن حداقل از فاصله ي  هشدار دهندهي  هر لكوموتيو معدن زيرزميني بايد يك وسيله-ز
 از  لكوموتيو بايد قبليراننده. اي را بايد همواره در شرايط كاري مناسب نگهداري كرد هشدار دهندهي چنين وسيله. يده شودشن

 ي شود، وسيلههاي با ديد محدود نزديك ميها و يا به مكانها و محل توقف واگنشروع حركت و هنگامي كه به نزديكي تقاطع
 . لكوموتيو را به صدا در آورد) آژير (ي هشدار دهنده

. ده شده را گزارش كند مشاههاياشكال لكوموتيو موظف است كه در ابتداي هر پست از لكوموتيو بازديد كرده و ي راننده-ح
ها  بررسيينتيجه. راننده بايد روغن موتور، سيستم هيدروليك، آب رادياتور را بازديد كند و ديگر وظايف مشخص شده را انجام دهد

 . بايد در گزارش كار لكوموتيو درج شود
 .  روغن پر و درب آن بسته باشد روغن سيستم هيدروليك بايد به طور مداوم كنترل شود و ظرف مخصوص آن هميشه بايد از-ط
 .  سطح آب رادياتور بايد هميشه كنترل شده و كسري آن از آب تميز، پر شود-ي
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ك كردن گازهاي خروجي است اين منبع بايد هميشه از آب خن اگر لكوموتيو مجهز به منبع آب براي جذب گازهاي مضر و -ك
 . پر باشد
ها در ضمن حركت و خود را از اطاقك لكوموتيو بيرون آورد و يا براي جدا كردن واگن براي هدايت لكوموتيو راننده نبايد سر -ل

 . ها، از دست خود استفاده كنديلپاشي ر شنيا
هايي كه ريل آغشته به روغن و آب است براي جلوگيري  در صورتي كه لكوموتيو مجهز به سيستم شن پاش باشد، در محل-م

 .ز شن پاش استفاده كرداز لغزش روي ريل، حتماً بايد ا
 . هاي مجاز حركت كند در هر قسمت از تونل، لكوموتيو بايد با سرعت و تعداد واگن-ن
 . ها نباشندكنند، بين واگنهم متصل ميها را به  قبل از حركت، راننده بايد دقت كند تا افرادي كه واگن-س
 . ساعت است كيلومتر در 12 حداكثر سرعت مجاز لكوموتيوهاي حمل بار، -ع
 .هاي نفر بر ممنوع است حمل مواد منفجره و مواد آتش زا در واگن-ف
بين . ها چوبي و داراي نمد و گوني باشد، حمل كردهاي مخصوص، كه ديواره آن ديناميت و چاشني را بايد در واگن-ص
 . هاي حمل مواد منفجره و لكوموتيو بايد سه واگن خالي وجود داشته باشد واگن
 . هاي نفربر، حمل كندهاي حمل بار و يا روغن، سوخت و مواد منفجره را با واگن لكوموتيو نبايد افراد را با واگنيننده را-ق
 . هاي نفربر، مجاز نيستهاي حمل بار به واگن بستن واگن-ر

ها توجه كند و در موارد ها، و وضعيت تونلها و ريلم اخباري، وضعيت سوزني لوكوموتيو بايد همواره به عالي  راننده-ش
 . م صوتي، در بين راه حركت قطار را اطالع دهدي عالاضروري ب

 . ها به يكديگر مطمئن شود لوكوموتيو بايد از اتصال واگني راننده-ت
هاي بلند و تجهيزات مخصوص براي هاي حاوي چوب، الوار و تجهيزات به لكوموتيو، در صورت حمل چوب اتصال واگن-ث
هاي مخصوص استفاده شود و اين وسايل با استفاده از واگن براي حمل چوب، الوار و تجهيزات بايد. ا يك قطار مجاز نيستحمل، ب

 . از اتصاالت مناسب محكم شوند

  گزارش كار لكوموتيو -3-2-7

گزارش كار لكوموتيو . يل كند براي كار ايمن با لكوموتيو راننده بايد در پايان هر پست، دفتر گزارش كار لوكوموتيو را تكم-الف
 .  در كابين لكوموتيو نگهداري شودوقتبايد تمام 

هاي قبل از شروع  اطالعات مانند تاريخ و ساعت تحويل لكوموتيو، بازديدها و كنترلي در گزارش كار لكوموتيو، بايد كليه-ب
 . كار با لكوموتيو و ساعت اتمام كار، ثبت شودهاي مختلف و مشاهده شده در زمان كار، طول مدت  و خرابي قسمتهاكار، عيب

 در پايان هر پست، كاركنان بخش تعمير و نگهداري بايد گزارش كار رانندگان لكوموتيوها را مطالعه كرده و همراه با -ج
، مربوطرپرست  خود را در گزارش ثبت كنند و نتيجه را به سهاياي لكوموتيو و انجام تعمير الزم، نظرهاي متداول و دوره بررسي

 . اطالع دهند
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اي از د در گزارش لكوموتيو ثبت و خالصهباي.  انجام مي شودمربوط اقدامات تعمير و نگهداري كه توسط كاركنان بخش -د
 .  آن نگهداري شودياقدامات براي ارزيابي عملكرد لكوموتيو، در پرونده

نياز و تعريف شده براي هر لكوموتيو بايد از طريق جداول  ضرايب دسترسي مكانيكي، بازدهي كلي و ساير ضرايب مورد - ه
 .  برسدمربوطول وشود به اطالع مساطالعات عملكرد لكوموتيو كه توسط بخش تعمير و نگهداري تهيه مي

  باربري بدون ريل -3-3

  عمومي ضوابط -3-3-1

 ي ييد شده و داراي شمارهتاند، بايد از انواع شو متحركي كه در معادن زيرزميني به كار گرفته ميهاي  دستگاهي  كليه-الف
 . شناسايي باشند

 . ها تهيه كند را براي حركت تمامي وسايل نقليه و فعاليت آنضوابطي مدير عمليات معدني بايد -ب
 . ر گيرد حمل و نقل بايد در مكاني مناسب نصب شود و يك نسخه از آن در اختيار رانندگان و يا كاربران تجهيزات قراضوابط -ج
 .  باربري بدون ريل بايد توانايي كافي انتقال ايمن بار به باالي شيب مسير خود را داشته باشدي  هر وسيله-د
 تعمير و ،شود بايد از نظر طراحي، ساخت انتخاب ميكه اي  زيرزميني وسايل نقليهدار يا رمپ معادن براي كار در سطح شيب- ه

 .  را داشته باشد اين معادني نگهداري شرايط ويژه
 . اي تعبيه شود كه در طول عمليات اپراتور به راحتي در آن قرار گيردد يك صندلي براي اپراتور به گونه در باربر بدون ريل باي-و
 . هاي جلو و حداقل يك چراغ عقب و بوق و چراغ دنده عقب باشندجهز به چراغم وسايل باربري بدون ريل بايد -ز
شوند و نيز كابين تمامي وسايل هاي داراي جام بار ميمعادن سطحي كه از طريق بار كننده باربري ي  كابين هر وسيله-ح

 . متحرك زيرزميني، بايد داراي سرپوش محافظ مناسب باشد
اين سرپوش بايد داراي ابعاد كافي باشد تا مانع حركت . اي باشد كه از راننده محافظت كند سرپوش محافظ بايد به گونه-ط

 . اننده در محل خود و يا فرار او از وسيله در مواقع اضطراري نشودر
متر ساخته شده و با چارچوب فوالدي تقويت شده، به  ميلي5هاي فوالدي با حداقل ضخامت  سرپوش محافظ بايد از ورق-ي
 .  باربري، متصل شودي  وسيلهي بدنه

 .شند، نيازي به سرپوش محافظ ندارنداي كه داراي كابين با استحكام كافي با وسايل باربري-ك
ثر و ساكن وهاي ترمز مناسبي مجهز باشند كه قادر به توقف م تمامي تجهيزات متحرك خود كشش بايد به سيستم-ل

 .  بارگيري شده تحت هر شرايط عملياتي، باشدي  نقليهي نگهداشتن وسيله

  باربري با كاميون و شاتل -3-3-2

ها در اي انتخاب شوند كه ارتفاع آن بايد به گونههاهاي كاري، اين ماشيني چرخ الستيكي با محيط براي سازگاري بابرها-الف
 . تر باشد ها بيشها در مسيرهاي پر و خالي نبايد از حد مجاز آنسرعت حركت حداكثر آن. حداقل ممكن باشد
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تر از مسيرهاي سر باال حركت كرد و در  نده سبك درصد بايد با يك د10 براي حركت ايمن در مسيرهاي سرازير با شيب تا -ب
 . اي كه براي حركت در سربااليي استفاده شده است براي پايين آمدن نيز استفاده شود درصد از همان دنده18 با شيب تا مسيرهاي

 . ستفاده شودفه كن موتور يا ريتاردر ا درصد خ40شود كه از حدود دار توصيه ميي شيب براي پايين آمدن از مسيرها-ج
 . ها توجه كرد هاي برقي بايد با توجه به محدوديت كابل و قرقره آن در هنگام استفاده از شاتل-د
در معادن با راهروهاي . هاي جريان مستقيم با ترمز ديناميكي، استفاده كرد براي كار در معادن با شيب زياد، بايد از شاتل- ه

 . توان استفاده كردن نياز به ترمز ديناميكي مي، بدوهاي جريان مستقيمافقي، از شاتل
كنند و ترمزهاي اضطراري كي كه با نيروي هيدروليكي كار ميهاي زيرزميني بايد به ترمزهاي ديسها و كاميون شاتل-و

 . ترمزهاي اضطراري بايد در موقع از كار افتادن موتور به طور خودكار فعال شود. خودكار، مجهز باشند
 ايمني معادن، قرار ي هاي ضد جرقه و انفجار مورد تاييد ادارههاي معادن زغالي بايد در محفظهاجزاي الكتريكي شاتل تمامي -ز

 . داشته باشند
عمومي اعالم  ضوابطهاي اطفاء حريق مطابق  تمام باربرهاي چرخ الستيكي بايد مجهز به سرپوش محافظ، كابين و سيستم-ح

 . شده باشند
 .  مربوط به تجهيزات زيرزميني در مورد باربرهاي چرخ الستيكي الزامي استضوابط رعايت ساير -ط

  باربري با ناو زنجيري ضوابط -3-3-3

 . چه كه براي آن طراحي شده ممنوع است حمل هر گونه مواد با ناو زنجيري، به غير از آن-الف
 .  توسط افراد آموزش ديده مجاز استفقط استفاده از ناو زنجيري -ب
 . چنين ميزان كشش زنجير، كنترل شود  قبل از شروع به كار ناو زنجيري بايد اتصاالت زنجير و پاروهاي متصل به آن و هم-ج
 .  شناخته شده به اطالع كارگران برسدي  شروع به كار ناو زنجيري بايد از طريق عاليم صوتي و يا ديگر عاليم هشدار دهنده-د
 . ي بايد اطراف ماشين از مواد معدني و يا مواد اضافي تميز شود قبل از شروع كار ناو زنجير-ه
كردن ناو زنجيري، عالوه بر كليد قطع و وصل الكترو موتور كه در مجاورت آن قرار دارد، بايد امكان خاموش  براي خاموش-و

توقف فوري موتور در طول آن تعبيه  نقاط در طول آن، ميسر باشد و براي چنين اقدامي بايد كابلي فوالدي براي تمامكردن آن از 
 . شده باشد

بايد ناوها، زنجيرها و پاروهاي تغيير شكل داده شده و يا هر عيب ديگري را كه ) شيفت( كاربر دستگاه در هر نوبت كاري -ز
 . مشاهده مي شود، گزارش كند

ول وري، دستگاه بايد خاموش باشد و مسكاهاي پايان شيفتاي و تميز كاريهاي دوره به هنگام تعميرات، انجام سرويس-ح
 .  از خاموش بودن موتور تا پايان انجام عمليات مطمئن شودمربوط

  زير زميني ي  حمل مواد با نوار نقالهضوابط -3-3-4

 .  مربوط به آن آگاه باشندضوابطكنند بايد از  افرادي كه با نوار نقاله كار مي-الف
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 . ول آن، انجام شودوايد فقط توسط مس خاموش و روشن شدن نوار نقاله ب-ب
 .  قبل از شروع به كار نوار نقاله بايد از طريق وسايل هشدار دهنده، كارگران را مطلع كرد-ج
اي باشد ها بايد به گونهكنند، نحوه شروع به كار آن صورت يك مجموعه با يكديگر كار مي در صورتي كه دو يا چند نوار به -د

آن به ترتيب پشت سر هم كار وار شروع به كار كند و پس از آنكه به سرعت مورد نظر رسيد، نوارهاي قبل از كه به ترتيب آخرين ن
 . خود را آغاز كنند

اين عالمت بايد در .  قبل از شروع به كار اولين نوار از مجموع نوارها، بايد شروع كار در تمامي طول نوار عالمت داده شود-ه
 . به هم شنيده شودمسير تمامي نوارهاي متصل 

اين .  نوارها بايد، از طريق سيستم كنترل خودكار متوقف شونديكليه در صورت توقف يكي از نوارهاي يك مجموعه نوار، -و
 . سيستم بايد قبل از شروع به كار مجدد نوارها كنترل شود

مكان ا بايد حفاظ مناسب پوشانيده شود تا اهامين تنش نوار نقالههاي تهاي ابتدايي و انتهايي و قرقره اطراف همه طبلك-ز
 . ها، وجود نداشته باشدتماس افراد با نوار و قرقره

هاي روگذري را كه داراي نرده باشند ل بدون حفاظ ضروري باشد، بايد پل عبور از روي زنجير، نوار و جام وساي در مواردي كه-ح
 . هاي پر تردد احداث كرددر مكان
 . را به امكاناتي براي جلوگيري از ريزش مواد، مجهز كرد كند بايد آنر از محل فعاليت كاركنان عبور مي در نقاطي كه نوا-ط
كنند بايد با پوششي محكم و مناسب پوشاند آالت عبور مييرگذري را كه كارگران و يا ماشين محل عبور نوار نقاله از روي ز-ي

 . كنند صدمه وارد نشودتجهيزاتي كه از زير نوار عبور مي به افراد و تا در صورت پاره شدن نوار الستيكي يا زنجيري،
 . اي نيستندهاي زنجيري، نواري يا صندوقهن مجاز به سوار شدن بر روي نقاله هيچ يك از كاركنا-ك
باشد و همواره بايد  تخليه، بايد عاري از مواد معدني پرتاب شده از نوار نقاله ي  اطراف نقاط بارگيري، در طول نوار و نقطه-ل

 . ول تميز كردن اين نقاط باشدوكارگري، مس
 . هاي بارگيري و تخليه بايد روشنايي كافي داشته باشند محل-م
 . هاي ابتدايي و انتهايي بايد داراي محافظ مناسبي باشند طبلك-ن
 . توقف كند متحرك بايد مجهز به سيستم ترمزي باشد كه آن را به صورت مطمئن مي نوار نقاله-س
در صورتي كه اين فواصل در اثر عملكرد نوار تغيير كرده . هاي اطراف كنترل شوديد فواصل نوار با موانع و ديواره همواره با-ع

 .  تونل تماس داشته باشد، ممنوع استي اي كه از يك طرف به ديوارهاستفاده از نوار نقاله. رطرف كردباشد، بايد مشكل را ب
 . متر باشد سانتي30تر از  متر و در طرف ديوار كم سانتي90تر از   تونل از طرف عبور افراد نبايد كمينوار تا ديواره فاصله آزاد -ف

  حمل و نقل با كشش كابلي ضوابط -3-3-5

باشند و  پزشكي را گذرانده هايشوند بايد آموزش كافي ديده و آزمايش افرادي كه به عنوان كاربر وينچ در نظر گرفته مي-الف
 . ، براي كاربرهاي وينچ تكرار شودهاي آزمايشهمه ساله نيز اين قبيل 

 .  پست خود قرار گيردي  كاربر وينچ بايد در شروع كار، در جريان برنامه-ب
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هاي آن را بررسي كرده و در صورت سالم بودن  آغاز شيفت و قبل از روشن كردن دستگاه، كاربر وينچ بايد تمامي قسمت-ج
 . تواند آن را روشن كند مخصوص دستگاه، ميي زارش در دفترچها، پس از گهآن

كاربر وينچ . هاي حمل و نقل با كابل فوالدي براي عالمت دادن به كاربر وينچ، بايد از سيستم خبري استفاده شود در گالري-د
 . موظف است شروع حركت را از طريق سيستم خبري اعالم كند

م شرح داده شده در بخش باالبري چاه است و بايد در يم مشابه عالياين عال. م اخطاري آشنا باشدي كاربر بايد با عال-ه
 . يت باشد، نصب شوندوهاي مناسبي كه قابل ر مكان
هاي ها، افراد بايد در جان پناه واگندار، مجاز نيست و در زمان عبور عبور و مرور افراد به هنگام باربري در مسيرهاي شيب-و
 . د شده در طول مسير، قرار گيرندايجا
 .  كافي داشته باشدي نشاني نصب شده و اين مكان تهويه  در اطاق وينچ بايد وسايل ايمني مثل كپسول آتش-ز
 . هاي باالبري تشريح شده است، انجام شود كه در مورد سيستمضوابطي بازرسي از كابل فوالدي وينچ بايد مطابق -ح
شيفت بايد وضعيت كابل و محكم بودن آن بر روي طبلك بررسي و چگونگي آن توسط كاربر، در دفتر  در شروع و پايان هر -ط

 . وينچ، گزارش شود
 غير عادي طبلك يا كابل، هايضربهها و  به هنگام گرم شدن بيش از حد الكتروموتور، شنيده شدن صداي محور و ياتاقان-ي

 . عيب، بايد از روشن كردن آن خودداري كندف به توقف وينچ است و تا رفع كامل ظكاربر مو
 .  متر در ثانيه است5 حداكثر سرعت حركت وينچ -ك
 هر وينچ بايد دو ترمز داشته باشد، يكي ترمز ديسكي كه براي كارهاي عادي و معمولي به كار مي رود و ديگري ترمز -ل

 . اضطراري كه در مواقع ضروري، موتور را خاموش كند
ها به گني كه در دساندري به باال ارسال مي شود بايد چنگكي نصب شود تا در صورت حركت غير ارادي واگن به انتهاي وا-م

 . ها، واگن را متوقف كندمل كرده و با گير كردن به تراورسن مسير، اين وسيله به عنوان ترمز عييسمت پا
در محل راه بند، بايد جان پناه مناسبي براي قرار . د در فاصله حدوداً پنج متري از دهانه دساندري بايد راه بند نصب شو-ن

 . ها احداث شودگرفتن كارگر مخصوص كنترل واگن

  باربرها - باركنندهضوابط -3-4

  بارگيري و باربري با خاك كش ضوابط -3-4-1

ي فوالدي رفت و برگشت، هاها، كابل اسالشر بايد وينچ، طبلك- قبل از شروع به كار، كاربر دستگاه خاك كش يا اسكريپر-الف
ها، مراتب را به بخش تعميرات  عيوب اساسي، در هر يك از آنيهاي انتهايي و جام دستگاه را بازديد كند و در صورت مشاهدهقرقره

 . اطالع دهد
 . ها و محافظ كاربر، به هنگام كار با دستگاه الزامي است نصب محافظ كابل كششي، پوشش طبلك-ب
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نقص هر گونه عيب و . هاي مختلف آن بازديد شودكاري شده و در پايان كار، بخش دستگاه بايد روغن قطعاتي  كليه-ج
 . هاي دستگاه، بايد گزارش شودمشاهده شده در هر يك از قسمت

رد نيز هاي بارگيري و تخليه، بايد نور كافي داشته باشند و مسيرهاي طوالني كه نياز به كنترل دا براي كنترل عمليات، محل-د
 . بايد با نور كافي روشن شود

در صورت نياز به . د كه كشش كابل از حد تعيين شده، تجاوز نكندو به هنگام بارگيري و باربري در طول مسير، بايد دقت ش-ه
 تر، بايد محل جام بازديد شود تا در صورتي كه مشكل اساسي وجود نداشته باشد، بتوان نسبت به اعمال كشش تا حد كشش بيش

 . در غير اين صورت بايد موانع موجود در مسير جام برطرف شود. مجاز اقدام كرد
 . هاي باالبري انجام گيردهاي فوالدي سيستم كابلضوابطاي كابل فوالدي بايد مطابق هاي دوره نگهداري و بازرسي-و
 .  همه ساله بايد كفشك ترمز، صفحه كالچ و قرقره عبور كابل فوالدي تعويض شود-ز

  باربرهاي چرخ الستيكي - باركنندهضوابط -3-4-2

اي انتخاب كرد كه قادر به كار در فضاهاي محدود معادن  را بايد به گونهLHD باربرهاي چرخ الستيكي يا ي  باركننده-الف
 . زيرزميني باشند

تگاه از تعادل خارج نشود و در حين حمل، اي در مواد وارد كرد كه دس باربر را به گونهي  بيل باركننده به هنگام بارگيري بايد-ب
 تا از ريخت و پاش مواد به  صحيح مستقري در مكان تخليه، لودر بايد در شرايط تخليه. جام پر از بار بر روي شاسي دستگاه قرار گيرد

 .  باربر، جلوگيري به عمل آيدي خارج بونكر يا صندوقه
 عمومي ضوابطها بايد مطابق ها، تهويه و تعميرات و نگهداري آنن با ديواره ابعاد ايمني ماشي در مسيرهاي زيرزميني رعايت-ج

 .  زيرزميني باشدي ساير وسايل نقليه
 متر فاصله در 5/0ترين مانع موجود در مسير حداقل و بين كاله ايمني راننده و پايين متر 1ها بايد حداقل  بين ماشين و ديواره-د

 . نظر گرفته شود
هاي ايمني ها تردد مي كنند بايد داراي ايستگاه در آنLHDا نبايد بيش از حد مجاز باشد و راهروهايي كه  شيب راهروه-ه

 . باشند) پناه جان(، افراداستقرار 
 .  مقررات تهويه در معادن باشدي نشريه بايد مطابقLHD موتورهاي ديزلي ي ميزان هواي مورد نياز تهويه-و
 مجهز به ه ارايه شده توسط سازندگان انجام شود و هر دستگاي  بايد مطابق برنامهLHDاي ورهميرات دها و تع بازرسي-ز

 . احتمالي مشاهده شده باشدهاي  روزانه براي يادداشت اطالعات بازديد و اشكاليدفترچه
 . مجاز نيست LHDجايي بتن، مصالح مورد نياز سيستم نگهداري، تجهيزات پيشروي و ابزارآالت با  حمل و جابه-ح
 . رثقيل و يا يدك كش استفاده كردج نبايد به عنوان سكوي كار يا LHD از -ط
تري نسبت به كاميون  از طريق يك رمپ، در ارتفاع باال بايدLHDهاي زيرزميني،  كاميوني  بار در صندوقهي براي تخليه-ي

 .  باربر مسلط شودي به صندوقهLHD در آن مستقر شده و قرار گيرد و يا در محل بارگيري بايد يك گودي ايجاد كرد كه كاميون
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اي استفاده شود كه رانندگان يم استاندارد شده راهروها بايد به وسايل كنترل ترافيك مجهز باشند و در طول مسير، از عال-ك
 . ها آشنا باشنداين وسايل با آن

ا بايد با توجه به مشخصات مسير از طريق منحني  باربر چرخ الستيكي ري  سرعت مناسب حركت هر وسيله باركننده-ل
 . ها تعيين كرد كشش آن- سرعتيمشخصه

اشين در همين شيب به طرف تر از حالتي كه م درصد بايد با يك دنده سبك18هاي با شيب هاي خالي در سرازيري ماشين-م
 . رود، حركت كنندباال مي
هاي كنترل مناسب اين كند، بايد از سيستمالت پر حركت ميي كه وسيله به حدار، وقت متر و شيب150 در مسيرهاي بيش از -ن

 . نوع مسير استفاده كرد

  در مسيرهاي زيرزميني افراد حمل و نقل ضوابط -3-5

  در مسيرهاي افقي معادن زيرزميني افراد انتقال پياده -3-5-1

 . شوندهاي مورد نظر منتقل مي وسايل ريلي يا بدون ريل به مكان به صورت پياده، و ياافرادها،  در مسيرهاي افقي يا تونل-الف
در طرف آزاد مسيرهاي باربري كه محل عبور افراد است قرار دارد، براي سهولت ) غنو( در مواردي كه كانال انتقال آب تونل -ب

 .     پوشيده شده باشد هايعبور افراد، بايد سطح كانال با تخته يا بلوك
ها نسبت به ولين ايمني بازديد شده و در صورت وجود اشكالي در آنوبايد پوشش روي غنو توسط استادكاران و مسروزه  همه -ج

 . ها اقدام شودتعويض و يا تعمير آن
 . گونه مانعي وجود داشته باشد در طول مسير عبور افراد پياده نبايد، هيچ-د
در .  آن در نظر گرفته شودو طرفد ايمني در ي  باربري، بايد دو فاصله در مسيرهايافراد در تمامي مسيرهاي انتقال پياده -ه

، اين )طرف تنگ(متر و در مسير ديگر  سانتي60 باربري تا ديواره بايد حداقل ي  وسيلهي  يا طرف آزاد فاصلهافرادمسير رفت و آمد 
 . متر باشد سانتي30فاصله حداقل 

 ايمني عبور وسايل باربري از مجاور يا مقابل هم يها بايد فاصلهله باشد، به تعداد خطكه مسير باربري دو يا چند ري  در صورتي-و
 . در نظر گرفته شود

 افراد تنها مجاز به عبور از طرف آزاد مسيرهاي باربري و به هيچ وجه نبايد در طول ريل رفت و آمد كنند و يا در زمان عبور -ز
 . وسيله باربري در قسمت تنگ مستقر شوند

هاي زيرزميني افراد پياده بايد تنها از طرف آزاد مسيرها رفت و آمد كنند و در صورتي كه چنين فضايي در مسيرها  در گالري-ح
 . ها مستقر شوندم عبور وسايل نقليه، در جان پناهدر نظر گرفته نشده باشد بايد به هنگا
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 متري از هم، جان پناه احداث 30 نشده باشد، بايد در فواصل كه فاصله امن طرف آزاد در مسيرهاي باربري رعايت در صورتي-ط
تر در نظر گرفته شود و ارتفاع آن معادل ارتفاع تونل باشد و در هيچ حالت ارتفاع   متر كم5/1طول و عرض جان پناه نبايد از . شود

 . تر در نظر گرفته نشود  متر، كم8/1جان پناه از 

 ه استخراج  عبور و مرور افراد در كارگا-3-5-2

 راهروها و كارگاه استخراج، همه روزه بايد قبل از شروع به كار، توسط استاد كار، بازرسي شود و در صورت نياز به لق -الف
 .  الزم به كارگران داده شودهاينگهداري و ساير اقدامات ايمني، بايد دستورسيستم گيري، تقويت 

. هاي مخصوص حمل مواد معدني، مجاز نيسترگاه استخراج از طريق دويل تحت هيچ شرايطي، عبور و مرور افراد به كا-ب
 . د براي عبور و مرور از دويل نفر رو يا دويل تهويه استفاده كننديافراد با
 .  عبور از روي هر نوع ناو زنجيري در حال حركت، ممنوع است-ج
 . را ندارندآالت مستقر در كارگاه وول، حق نزديك شدن به ماشين افراد غير مس-د
 .  افراد نبايد از طريق سوار شدن به وسايل باربري، در كارگاه استخراج تردد كنند- ه
هاي الستيكي براي هاي فلزي و شيلنگدار، كمك گرفتن از كابل، لولههاي استخراج شيب به هنگام حركت در طول كارگاه-و

 . سهولت تردد، مجاز نيست

 ل ريلي در مسيرهاي افقي معادن زيرزميني  با وسايافرادجايي  جابه-3-5-3

 ايمني، حمل و نقل ضوابطتر باشد، مطابق   متر بيش1000گاه چاه از  پذيرشي  محل كار تا دهانهيكه فاصله در صورتي-الف
 .  بايد با استفاده از نفربر، انجام شودافراد

كه براي او صندلي و كمربند شود، مگر آنجا نميابه زيرزميني جي نقليهيسيله بايد مطمئن شد كه هيچ فردي با يك و-ب
 . ايمني فراهم شده باشد

 . دهي، باشند به ترمز خطر دستي و سيستم عالمت بايد مجهزافرادهاي حمل  از واگنك هر ي-ج
 تعميراتي اعم از انجام هر گونه عمليات.  سالم باشدافراد سيستم نگهداري و ساير امكانات مسير ترابري بايد در زمان تردد -د

 . مسير و يا سيستم نگهداري، در اين شرايط مجاز نيست
 با سقف باز بايد در تمامي طول مسير عبور و مرور محدوديت فواصل ايمني در نظر افرادحمل ي   براي استفاده از وسيله-ه

 . گرفته شده، رعايت شود
 .  كاله و عينك استفاده كردل ايمني مثلي از وسا بايد سقف بازافراد در وسايل انتقال -و
 .  حمل نفر را نبايد با دست هل دادي  هيچ نوع وسيله-ز
شود، لكوموتيو بايد در جهت عكس شيب، وسيله را ها به وسيله لكوموتيو حمل مي در شيبافراد در مواردي كه وسيله حمل -ح

 . ل شودگاه نبايد در جهت شيب به لكوموتيو متص هيچافرادوسيله حمل . حركت دهد
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 كه در عقب قطار سوار مي شود ملزم به نشستن در صندلي و استفاده از كمربند ايمني و يا محكم نگهداشته "ترمزچي" -ط
 . شدن توسط وسايل نگهداري ديگري نيست

 . اند، انجام شودنفربر كه مخصوص اين كار عرضه شدههاي  بايد توسط واگن حمل و نقل كاركنان بر روي ريل،-ي
 . ها، جلوگيري شدهاي ايمني مجهز باشند تا در صورت باز شدن اتصال، از فرار واگنهاي نفربر بايد به چنگكمه واگن ه-ك
 قفل كن مجهز باشد تا از واژگوني واگن، ي روند، بايد به وسيلهافراد به كار ميهايي كه براي حمل و نقل  هر يك از واگن-ل

 . جلوگيري شود
 . ن بايد با سرعتي بي خطر حركت كندكارگرا  قطار حامل-م

  با وسايل بدون ريل در معادن زيرزميني افرادجايي  جابه-3-5-4

 . متر باشد سانتي30تر از   نقليه نبايد كمي  حداقل فاصله بين سقف مسير عبور و سقف اطاقك وسيله-الف
 .متر باشد سانتي120تر از  صندلي افراد نبايد كم بين سقف مسير عبور و ي  بدون اطاقك، فاصلهي  در مورد وسايل نقليه-ب
 .  متري از يكديگر جان پناه احداث شود30 درصد باشد، بايد به فواصل 5 اگر شيب مسير زيرزميني بيش از -ج
محكم  هاي ايمن وروند بايد به صندليراي حمل و نقل كاركنان به كار مياي كه ب نفربر، كاميون و يا وسايل نقليههاي واگن-د

 . ده و از اطراف مجهز به حفاظ براي جلوگيري از سقوط افراد باشندومجهز ب
 در محل سوار شدن و يا پياده شدن به وسايل نقليه بايد امكانات الزم براي سوار و پياده شدن بي خطر كاركنان وجود داشته - ه
 . باشد
 نقليه ي شود، هيچ قسمتي از بدن آنان نبايد از كنار وسيلهي بدون حفاظ براي حمل و نقل افراد استفاده مي  اگر از وسيله-و

 . بيرون آيد
اند و از كمربند ايمني، يا وسيله اي خود بر روي صندلي قرار نگرفته نقليه نبايد مادام كه همه كارگران در جي  وسيلهي  راننده-ز

 . اند، وسيله نقليه را به حركت در آورد، استفاده نكرده توصيه كرده باشد ديگرييضابطه يا هر ضوابط ديگري كه اين ينگهدارنده
اي باشند كه در معرض  نقليهي دن در داخل و يا روي وسيله نقليه يا هر فرد ديگري ملزم به كار كري  وسيلهي  هرگاه راننده-ح

 .  سايبان، توري يا محافظ، مجهز كردبه يك كابين،  مورد استفاده راي نقليهي خطر اصابت يا پرتاب اجسام قرار دارد، بايد وسيله

  تخليه و بارگيري از بونكرها -3-6

ها افراد در شرايط ناامن  شود كه در حين بارگيري باركنندهاي طراحيو بونكرها بايد به گونهها  بارگيري از شوتتاسيسات -الف
 . و خطرناك قرار نگيرند

 .  در نظر گرفتهاآناد و زمان كافي براي دور شدن  بونكر، بايد به افرادي هشدار دي  قبل از تخليه-ب
ها يا مواد وجود دارد، افراد نبايد براي رفع مشكالت به وجود آمده، بدون وسايل  سنگتخليه يا گيركردن خطر وقتي -ج

 . محافظتي، باالي دريچه ريزنگاه مواد قرار بگيرند
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 مربوط به اين كار خطرهاي خود آشنا و از ي با تجربه بوده و به وظيفهشوند، بايد  افرادي كه براي رفع گير بونكر مامور مي-د
اين افراد بايد ضمن رعايت ايمني كافي براي به جريان انداختن مجدد مواد، از ابزار مناسب استفاده كنند تحت هيچ . آگاه باشند

 . شرايطي ورود افراد به داخل بونكر مجاز نيست
 . ها هستند، ايجاد نشود افرادي كه در حوالي آني  محافظ باشند تا خطري متوجهي  بونكرها بايد مجهز به دريچه- ه
 . بندي ساكن، بايد به طور محكم و ايمن به زمين متصل شوندو ساير وسايل دانهها گاهش ريزي  سرندهاي گريزلي دهانه-و
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  عمومي در باالبري ضوابط -4-1

 .  چاه داشته باشندي ترين نقطهپر شده و غير متوازن را از پايين قفس باالبرها بايد قدرت كافي براي باالبري اسكيپ يا -الف
 ي  درصد وزن وسيله150ها توانايي نگهداري ترمز مجزا و مستقل باشند، كه هر يك از آن باالبرها بايد مجهز به دو سيستم -ب

اي كه در صورت داراي عملكرد مستقل از يكديگر باشند به گونهاين ترمزها بايد . اه، داشته باشد داخل چي باربري را در هر نقطه
 بر روي طبلك باالبر عمل مستقيمااز اين دو سيستم ترمز بايد  ييك. بروز نقص در يكي، ترمز بعدي بتواند به طور مستقل عمل كند

 . كند
 . ها را با دست فعال كنداني قرار داشته باشند كه كاربر به سادگي بتواند آنك ترمزها و ساير وسايل كنترل باالبر بايد در م-ج
افتد و كالچ  بل از آزاد شدن كالچ طبلك، به كاراي عمل كند كه ترمز ق در هر طبلك باالبر بايد به گونه سيستم كالچ و ترمز-د

 . نيز بايد قبل از رها شدن ترمز، درگير شود
 . ها بشودهاي باالبرها بايد به وسايلي مجهز باشند كه مانع از درگيري و يا خالصي اتفاقي آنهاي هر يك از طبلك كالچ-ه
از نوع گر شود تا نمايشتوصيه مي. ه مجهز باشد باربري در چاي  موقعيت وسيلهي دهندهگر نشان هر باالبر بايد به نمايش-و

 .باشد و از طريق طبلك باالبر كار كنداي چرخ دهنده
ها بايد در حالتي كه كابل فوالدي به طور كامل به دور طبلك پيچيده اين لبه. هاي خارجي داشته باشد طبلك باالبر بايد لبه-ز

 .  كابل پيچيده شده به دور طبلك، بلندتر باشدي بر قطر كابل از آخرين اليهشده است حداقل به اندازه سه برا
 .  باالي دكل، بر خط مركزي طبلك عمود باشدي اي نصب كرد كه قرقرهقرقره باالي دكل را بايد به گونه طبلك باالبر و -ح
 .  طبلك باالبر كمتر باشد برابر عرض15 ثابت نبايد از ي ترين قرقره بين طبلك باالبر و نزديكي  فاصله-ط
كنند، بايد متناسب با كابل فوالدي منتقل مي را افرادهاي باالي دكل باالبري كه هاي باالبر و قرقره قطر هر يك از طبلك-ي

 .  سازنده باشندي مطابق دستورالعمل كارخانهي استفاده شده
ترين وضعيت در پايين باربري چاه ي د و هنگامي كه وسيله كابل فوالدي باالبر را بايد به طبلك باالبر متصل و محكم كر-ك

 . خود قرار دارد، كابل بايد حداقل سه دور كامل به دور طبلك پيچيده شده باشد
وسايل .  بايد به وسايلي مجهز باشند كه از سرعت و مسافت بيش از حد مجاز جلوگيري كندافراد باالبرهاي مخصوص حمل -ل

 . س فوالد محكم و مقاوم ساخته شوندباالبري چاه بايد از جن
 ي  هر يك از وسايل باالبري چاه بايد مجهز به تجهيزات ايمني باشند تا در صورت پاره شدن كابل فوالدي، از سقوط وسيله-م

 . باالبري در چاه جلوگيري كند
شوند و در زمان پاره شدن فته ميي وسايل باالبري به كار گرهاي اضطراري كه در تجهيزات ايمنهاي ايمني يا گيره قالب-ن

كاري و در شرايط كاري اين تجهيزات را بايد همواره روغن. كنند بايد از جنس فوالد محكم ساخته شده باشندكابل فوالدي عمل مي
 . مناسبي نگهداري كرد

ول ايمني ضروري بداند، وهرگاه مس. هاي ايمني مطمئن شد حداقل يك بار در هر روز كاري، بايد از عملكرد صحيح قالب-س
 . بايد آزمون سقوط در حضور وي انجام شود



  ترابري در معادندستورالعمل 48
 

 باالبري چاه را تا ي هاي ايمني نتوانند به طور صحيح و مناسبي كار كنند، بايد وسيلهط، گيرهوكه حين آزمون سق در صورتي-ع
 . اند، متوقف كردن تجهيزات به طور كامل آماده شدههنگامي كه اي

ها را از انتهاي  باالبري چاه اند بايد آني وار، ريل، ابزارآالت و ساير مواد يا تجهيزاتي كه بلندتر از وسيلهم حمل الا به هنگ-ف
بااليي به كابل فوالدي باالبر و يا به صورت ديگري محكم و در جاي خود ثابت كرد، به طوري كه در ضمن حركت در چاه، به 

 . ديواره و يا تجهيزات آن گير نكنند
 باالبري قرار داد كه از آن خارج نشوند و در طول چاه به امكانات ي اي در داخل وسيلهد، وسايل و لوازم بايد به گونهوا م-ص

 . نصب شده، گير نكنند
كه شود، منتقل كرد مگر آني كه براي انتقال افراد استفاده ميه سنگ يا تداركات مورد نياز معدن را نبايد از همان چا-ق
 . ، مجهز شده باشندافراد مواد به امكاناتي براي جلوگيري از ريزش به داخل قسمت مخصوص حمل ي هاي تخليه بخش
ها در داخل قفس  بايد از حركت آن،شوند قفس حمل ميي يلهسهاي معدني كه به و واگندو طرف با نصب موانعي در -ر

 . جلوگيري كرد
االبر بايد تمهيدات مناسب را در نظر گرفت تا كابل از لبه طبلك هاي ب براي جمع شدن صحيح كابل فوالدي به دور طبلك-ش

 . هاي راهنماي قائم براي هدايت كابل فوالدي به روي طبلك، استفاده شودشود كه از غلطكبدين منظور توصيه مي. خارج نشود
وان راه عبور اصلي معدن در نظر ن چاهي كه براي انتقال افراد به ع متري10تر از   معدني در فاصله كمي  استخراج ماده-الف

اسكيپ  در مواردي كه براي باالبري حين حفر چاه جديد يا عميق كردن چاه در حال كار از جام يا. گرفته شده است، مجاز نيست
 سقوط  چاه و زير نقاط بارگيري جام و اسكيپ كارگران داخل چاه را در برابري هايي در دهانهد، بايد با نصب دريچهوشاستفاده مي

 .  كردتسنگ و مواد محافظ
اي ساخت و نصب كرد كه به آساني باز و ه بر استحكام كافي بايد به گونهوهاي محافظ سقوط سنگ و مواد را عال دريچه-ب

 . بسته شوند
به  هواي فشرده باز و بسته شود و بخش كنترل آن در محلي مناسب كه ي  چاه بايد به وسيلهي  واقع در دهانهي دريچه-ج

 .ساني در دسترس آسانسورچي باشد، قرار گيردآ
كه  ، مجاز نيست، مگر آن هستندهاي ديگر در باالي محلي كه افراد در آن به كار مشغول انجام عمليات باالبري و يا فعاليت-د

 .  محافظ پرتاب سنگ در ته چاهي كه قرار است عمق آن افزايش يابد محافظت شوندي با احداث وسيله
 كارهاي واقع در زير بخش فعال چاه بايد از پوششي مناسب در تمامي ي ي محافظت افراد و يا تجهيزات موجود در جبهه برا- ه

 اليه 2اين پوشش بايد حداقل . نصب كردسطح مقطع چاه به جز فضايي كه براي عبور وسايل و تجهيزات پيشروي چاه الزم است، 
 . الت عمود بر هم قرار گيرندح الوار قطور داشته باشد و الوار دو اليه به

 . ييد شده استفاده كرداكنند، بايد از باالبرهاي مناسب و ت باربري چاه كار ميي  براي حفاظت از افرادي كه در زير وسيله-و
 .  آن نيستقكس مجاز به ايستادن در زير بار معلجايي مواد در چاه، هيچ به هنگام جابه-ز
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 هاي قائم ر چاه وسايل باالبري افراد د-4-2

گيرد بايد مجهز به سرپوش محافظ  باالبري كه براي باال يا پايين بردن افراد در چاه قائم مورد استفاده قرار ميي  هر وسيله-الف
 . قفس باشد

. متر ساخته شود و به سمت طرفين، شيب داشته باشد ميلي5 فوالدي با حداقل ضخامت هايه پوشش محافظ بايد از صفح-ب
 سرپوش بايد به گونه نصب شود كه آن را بتوان به آساني به طرف باال فشار داد تا به اين طريق، در مواقع ضروري از داخل اين

 . وسايل باالبري راهي براي خروج افراد فراهم شود
 .  متر، مجهز باشد4/1ع هايي با ارتفا  متر و درب5/1 باالبري چاه بايد به پوشش جانبي با حداقل ارتفاع ي  وسيلهافراداقك  ات-ج
 5/1هاي آن حداقل كه قطر سيم متر و تور سيمي ميلي5 فوالدي به ضخامت حداقل ي ها، بايد از ورقه ب  پوشش جانبي و در-د
 . متر بيشتر باشد ميلي5/12شبكه تورسيمي نبايداز حداكثر ابعاد . ته شودخمتر باشد، ساميلي
هاي ايمني مجهز كرد ها را به قفل باالبري چاه بايد، آني ها به هنگام حركت وسيلهدرب براي جلوگيري از باز شدن اتفاقي -ه

 . به طوري كه در طول حركت، خود به خود باز نشوند
 .  باالبري چاه بايد به سمت خارج باز شوندي هاي وسيله درب-و
 باالبري، يب شده در داخل چاه، به جز هادي وسيله تيرها و يا ساير اجسام نصيهاي قائم بايد از همه وسايل باالبري چاه-ز

 . متر فاصله داشته باشد سانتي5/2حداقل به ميزان 
هاي ايمني ها هستند بايد در داخل هادي حركت كنند و به گيرهها كه كاركنان مجاز به سوار شدن به آن وسايل باالبري چاه-ح

 . ره شدن كابل، مجهز باشنداقك در صورت پااي براي نگهداري اتاستاندارد شده
هاي  حركت كند و به گيرههابي باشد كه بر روي هاديو متر، بايد داراي چارچ15ها با عمق بيش از  باالبري چاهي  وسيله-ط

 .  كابل فوالدي، نيز مجهز باشندن باالبري در زمان پاره شدي ايمني استاندارد براي توقف وسيله
 اتفاقي، يروند بايد به وسايلي براي جلوگيري از تخليهدر حين عمليات حفر چاه به كار ميفراد هايي كه براي انتقال ا جام-ي

 . مجهز باشند

 هاي مورب  باالبري افراد در چاهي وسيله-4-3

 . د باالبر، در صورت پاره شدن كابل فوالدي، مجهز باشني اي براي توقف وسيله باالبري چاه مورب بايد به وسيله وسايل-الف
 . هاي محافظ، مجهز باشند درجه، بايد به سرپوش45هاي مورب با شيب بيش از  وسايل باالبري چاه-ب
و ساير ) هاشوت(ها  ناوداني  باالبري در موقعيتي كه داخل وسيله سوار هستند و ديوار چاه، لبهي  بين افراد سوار بر وسيله-ج

ترين مانع داخل  باالبري چاه مورب و نزديكي بين افراد داخل وسيله. ته باشدمتر فاصله وجود داش سانتي60موانع بايد حداقل
 . متر فاصله وجود داشته باشد سانتي30 باالبري چاه بايد حداقل ي وسيله



  ترابري در معادندستورالعمل 50
 

 اي قائم ه در مسيرافراد باالبري ضوابط -4-4

 در نظر گرفته شده افرادكاني براي انتقال كه در بخش فوقاني آن م ها، مجاز نيست مگر آنافراد از طريق اسكيپ انتقال -الف
 . باشد

 در كنار مكان عبور افرادهاي مايل، مسير عبور جا مي شوند، بايد نردبان ثابت نصب و در چاهافراد جابههاي قائم كه  در چاه-ب
 .  باالبري، در نظر گرفته شودي وسيله
چنين سفرهايي بايد پس از انجام . اد، يك سفر كامل انجام دهد باالبري بايد بدون حضور افري  در آغاز هر شيفت، وسيله-ج

 . ساعت متوقف شده باشد، نيز انجام شود كه باالبر براي مدت بيش از يككارهاي تعميراتي در چاه و يا پس از آن
 .  باالبر در حال حركت نيستندي  افراد تحت هيچ شرايطي مجاز به سوار و يا پياده شدن به وسيله-د
 . تر باشد  متر در ثانيه بيش1 سرعت آن نبايد از ، هنگام انتقال افراد با جام به-ه
 . اق باالبري وارد شوندتوانند به ات  فقط افراد مجاز مي-و
م نوشتاري به طور ي باالبري چاه در هر نوبت هستند بايد از طريق نصب عالي تعداد افرادي كه مجاز به سوار شدن در وسيله-ز

 .  مشخص شود،شوند باالبر ميي هايي كه كاركنان سوار وسيله چاه و هر يك از ايستگاهي هدر دهانوضوح 
 . ول تعيين شودو باالبري چاه، بايد يك نفر مسي براي نظارت بر سوار شدن افراد به وسيله-ح
 . شوند، ممنوع استمي قرار دادن الوار و وسيله در داخل و يا باالي جام يا اسكيپ، در حالي كه افراد با آن حمل -ط
 .  را بايد قبل از ارسال عالمت شروع حركت، بست و يا قفل كردافراد باالبر مخصوص حمل ي هاي هر طبقه از وسيله درب-ي
 .  در حين باال و پايين فرستادن كاركنان، هر گونه استعمال دخانيات و يا استفاده از وسيله با شعله ممنوع است-ك

 ي  وظايف آسانسورچ-4-5

 . شوند باالبر حمل مييول مستقيم افراد، مواد و يا تجهيزاتي است كه به وسيلهو آسانسورچي مس-الف
ين رفتن هستند، بايد فردي آشنا به طرز كار باالبر در كنار آسانسورچي حاضر و در اي در تمام مواقعي كه افراد در حال باال و پ-ب

 . ند باالبر را هدايت كندباش باشد تا در صورت ضرورت بتوا حال آماده
اند، در محل كارگران در داخل معدن باقي مانده آسانسورچي موظف است به هنگام شنيدن عالمت باالبري، و يا تا زماني كه -ج

 .  متري از باالبر باشد100در هيچ زماني آسانسورچي نبايد در فاصله اي بيش از . خدمت خود حاضر باشد
ول باالبر واجد صالحيت وجود داشته و نفر آسانسورچي يا مس4حداقل اند بايد  چاه گشايش يافتهي به وسيله در معادني كه -د
 . باشد
 محلي كه ي وي بايد قادر به تكلم زبان فارسي و زبان يا لهجه.  سال كمتر باشد21 سن آسانسورچي واجد صالحيت نبايد از -ه

 . معدن در آن منطقه واقع است، باشد
 كافي در امر راهبري آن ي  كار باالبر معدن آشنا و از تجربهي ايد آموزش الزم را ديده و به جزئيات و نحوه آسانسورچي ب-و

 . برخوردار باشد
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 كار ي هاماد.  ايمني معادن، معاينه شودي ييد ادارها آسانسورچي بايد حداقل دوبار در سال به طور كامل توسط پزشك مورد ت-ز
 . ول معدن استوالمت از سوي پزشك و تاييد مس گواهي سي هيوي مستلزم ارا

محدوديت سرعت باالبري بايد در نزديكي باالبر، در .  آسانسورچي موظف به رعايت سرعت باالبري در حد تعيين شده است-ح
 . يت باشد، نصب شودومكاني كه قابل ر

 ها ها و دساندريهاي عبور در چاهها و راه نردبان-4-6

رود و افراد ملزم به عبور از آن هستند، بايد فضاي كافي براي استقرار نردبان دني كه براي باالبري به كار ميمع در هر چاه -الف
 .  باالبري چاه در نظر گرفته شده باشدي ايمن از وسيلهاي و راه پله در فاصله

ها نردبان، راه پله  به سطح زمين باشد كه در آن، كارهاي فعالي  جبههي هر معدن بايد حداقل داراي يك راه خروج از همه-ب
 . و يا راه عبور، در نظر گرفته شده باشد

تر باشد،   متر بيش10ين نردبان از ي باال تا پاي تر و فاصله  درجه بيش60 هر مسيري كه به نردبان مجهز است و شيب آن از -ج
گيرند به ر طرف مقابل نردبان قبلي قرار مياز پاگردها د ا در هر يكهنردبان.  متري، داراي پاگرد مناسبي باشند5بايد در فواصل 

 .  بين دو پاگرد در يك خط مستقيم نباشدي طوري كه نردبان در فاصله
 كافي وسيع باشد تا افراد گروه نجات كه وسايل خود را ي ها به هر يك از پاگردها بايد به اندازه ورودي و خروجي نردبان-د

 . متر باشد سانتي60×60تر از  ابعاد ورودي و خروجي پاگردها نبايد كم. ها باشند راحتي قادر به عبور از آنهمراه دارند، به
 خروج افراد،  چاه، گژنگ و يا دويل باشد، و برايي دهانه  متر باالتر از آخرين سكو، يا1ها بايد حداقل به ميزان  طول نردبان-ه

 . هاي مناسبي باشدمجهز به دستگيره
دار يا  راه شيب، يك نردبان ثابت، راه پله،اي امن از ته چاههاي در حال پيشروي يا تغيير مقطع بايد تا فاصله چاهي  در همه-و

 كار ته چاه، بايد از طريق يك نردبان تاشو، يبراي محافظت امكانات از خطر آتشباري و دسترسي به جبهه. رمپ، وجود داشته باشد
 .  ته چاه به نردبان ثابت، راه پله يا رمپ، متصل شود،ردبان طنابي و يا زنجيرييا قابل انعطاف يا ن

 . هاي آب و هواي فشرده نصب شوند ايمن از خطوط انتقال برق و لولهايها بايد در فاصلهها و رمپها، راه پله نردبان-ز
از اين راه خروج اضطراري بايد . دن داشته باشدترين افق فعال معمي از ته آن تا نزديكي هر چاه بايد يك راه خروجي دا-ح
 .ها، قابل استفاده باشدها و تركيبي از آنهاي ثابت و يا رمپ راه پله يا نردبانطريق
 ريزي عميرات برنامه هر راه عبور افراد در معدن كه از طريق آن، كاركنان ملزم و يا مجاز به عبور از آن هستند بايد با ت-ط
 . م، نگهداري شودي داي تفادهاي براي اسشده

 .  نصب شوندهاي محافظهاي آن بايد دريچهبه نردبان باشند در هر يك از افق در مسيرهايي كه مجهز -ي



  ترابري در معادندستورالعمل 52
 

 هاي فوالدي باالبري  كابلضوابط -4-7

اسب با ظرفيت شود، بايد از جنس فوالد يا فوالدهاي آلياژي متن كابل باالبري كه در باالبرهاي مكانيكي استفاده مي-الف
 . باالبري باشد

 .  ضريب اطمينان سيستم باالبري تك كابلي فوالدي را بايد در نظر گرفت-ب
ه مي شود بر مجموع باري ي آن اراي ضريب اطمينان كابل فوالدي نو، از تقسيم مقاومت گسيختگي طناب كه توسط سازنده-ج

ترين عمق چاه قرار دارد، محاسبه پايين  باالبري دري اه، هنگامي كه وسيلهكه بايد باالبر باال ببرد و كل وزن طناب معلق شده در چ
 . شودمي

هايي كه احتمال چنين رخدادي وجود دارد بايد در مكان.  كابل فوالدي نبايد در هيچ شرايطي با اجسام ديگري در تماس باشد-د
 . ها در تماس نباشدفوالدي با آنهايي عبور داد تا طناب قرهها و يا قرطناب فوالدي را از روي غلطك

 . كاري شودهاي فوالدي باالبري بايد به طور مداوم روغن هر يك از كابل-ه
 . اي دارند، بايد از كابل فوالدي مقاوم در برابر خوردگي استفاده كردها اسيدي است و يا محيط خورندههايي كه آب آن در چاه-و
 كه طبق ضوابط براي كنترل تهيه شده است بايد با دقت از نظر خستگي، فرسايش،  قسمت داخلي نمونه از كابل فوالدي-ز

ها، مشخصات كابل فوالدي مطابق موارد اين قسمت نباشد، بايد فوراً كابل اگر پس از بررسي. خوردگي و يا پارگي بررسي شود
 : باالبري و يا انتقال افراد استفاده شوددر شرايط زير نبايد از كابل فوالدي براي . فوالدي را به طور كامل تعويض كرد

 ها وجود داشته باشد، سته از طول يك دور كامل پيچ دسته رشته سيم پاره شده در يك د6اگر  -
 يده شده باشد، يهاي فوقاني طناب سا رشته سيمي  درصد قطر اوليه65اگر تا  -
 يك دسته از طول يك دور ها كاهش يافته درح مقطع آن درصد سط30 رشته سيم كه در اثر فرسايش بيش از 3اگر بيش از  -

 ها، پاره شده باشد، پيچ دسته
 .م خوردگي ظاهر شده باشدير عالاگ -
 . تر از مقادير اشاره شده، رسيده باشد اگر حداقل ضريب ايمني به ميزان كم -
رود، بايد با دقت بازرسي ال افراد به كار مي كه براي انتقهاي فوالدي باالبري حداقل هر سه ماه يك بار، هر يك از كابل-ح
 : اين بازررسي بايد شامل موارد زير باشد. شود

 .قت در تمام طول آن معاينه شودقسمت خارجي طناب فوالدي به د -
 متري باالتر از قسمت اتصال طناب 5/1تر از  اي كه كم از انتهاي طناب فوالدي در فاصلهطولي معادل يك دورپيچ كامل -

 .  باالبري نباشد، براي تعيين ضريب ايمني بريده شودي والدي به وسيلهف

  باالبري يم عال-4-8

ها م بين باالي چاه و طبقاتي كه از آني مناسب مكالمه و تبادل عالي هاي معدن بايد مجهز به يك وسيله هر يك از چاه-الف
 . شود، باشندباالبري انجام مي
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دهي اضطراري وجود داشته باشد تا بتوان از هر مكان با شود بايد يك سيستم عالمتجام ميهر چاهي كه باالبري ان  در-ب
 . كند، ارتباط برقرار كرد باالبري كار ميي ر نقاطي كه وسيلهساي

 چاه دهي به سيستم الكتريكي دوگانه عالمتشوند بايد مجهزين فرستاده مييها افراد به باال و پاهايي كه در آن چاهي  همه-ج
 . باشند
 ي ها بايد سيستم صوتي براي عالمت دادن حركت وسيله يكي از آن،شوددهي دوگانه استفاده ميچه از روش عالمت چنان-د

 باالبري ي  ارسال وسيلهاز سيستم دوم براي درخواست. از اين سيستم براي هيچ منظور ديگري نبايد استفاده كرد. باالبري چاه باشد
 .  باالبري چاه نيز استفاده كردي دهي براي حركت وسيله براي ساير ارتباطات به جز عالمتتوان از آنو ميشود استفاده مي

 . م صوتي باالبري بايد همواره به نحو مطلوب قابل شنيدن باشدي صداي عال-ه
اي استفاده استاندارد شده از كدهاي شود بايد باالبري چاه استفاده مييين فرستادن وسيلهيم براي باال و يا پاي هر گاه از عال-و
 . كرد
م بين هر يك از طبقات يشود، عال باالبري استفاده مييدهي حركت وسيلهكه از سيستم صوتي براي عالمت در صورتي-ز

 : معدن و آسانسورچي به شرح زير است
  زنگ، باال بردن مواد معدني 2-1
  زنگ، توقف باالبر :1
  باالبري ي د كردن وسيله زنگ، درخواست آزا:1-2-1
 ين فرستادن باالبر ي زنگ، پا:2
 . اند، به آرامي حركت كن، افراد قرار است باال برده شوند زنگ، افراد سوار شده:3-1
 .ين فرستاده شوندياند، به آرامي حركت كن، افراد قرار است پا زنگ، افراد سوار شده:3-2
ن رخ داده است نيز اطالع اي كه حادثه در آ باشد، موقعيت طبقهراه با عالمت ايستگاهاگر اين عالمت هم.  زنگ و تكرار، حادثه:7

 . شودداده مي
  زنگ، با احتياط باال، :3-3-1
 ين، ي زنگ، با احتياط پا:3-3-2
بردن آسانسورچي بايد هر وقت براي باال » آماده براي آتشباري«پس از دريافت عالمت .  زنگ، آماده براي آتشباري:3-2-1
 ي به صورت باال بردن وسيله» آماده براي باالبري«عالمت آسانسورچي .  كار چاه آماده شد عالمت بدهديكاران از جبههآتش

 . ين آوردن آن به مكان اوليه استيمتر و پا سانتي60ي باالبري چاه به اندازه
 : م زير استفاده كردي براي درخواست باالبر چاه بايد از عال-ح
  باالي چاه ي گ، دهانه زن:1-2
  اول ي زنگ، طبقه:1-3
  دوم ي زنگ، طبقه:1-4
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  سوم ي زنگ، طبقه:1-5
  چهارم ي زنگ، طبقه:1-6
اق باالبر  چاه، در هر ايستگاه و اتيهاي مناسب كه به آساني قابل خواندن باشند در دهانهم باالبري را بايد در محلي عال-ط

 . نصب كرد
م ي يكسان دارند بايد از عاليها موجود باشد، طبقاتي كه مشخصهتر با باالبرهاي متعلق به آن ه و يا بيش چا2 وقتي تعداد -ي

 . يكسان و مشابه استفاده كنند
 باالبري چاه و يا ي  طبقه و روش احضار وسيلهيدر اين تابلو بايد شماره. م بايد در هر ايستگاه قرار گيردي يك تابلوي عال-ك

 . ر شودانتقال آن ذك
م ي و يا مواد بايد با عالافرادم براي جام، قفس و يا اسكيپ است، در هنگام انتقال يول ارسال و دريافت عالو فردي كه مس-ل

 . آشنايي كامل داشته باشد

 دار  تعمير و نگهداري تجهيزات مسيرهاي قائم و شيب-4-9

ل اين كار بايد آسانسورچي را از ماهيت كاري كه قرار است وو قبل از شروع كارهاي نگهداري و تعميراتي چاه، شخص مس-الف
 . انجام شود، آگاه كند

 در اتاق باالبر يا در نزديكي ترمز باالبر، در زماني يم را در قسمت ارسال عال»باشندافراد در چاه مشغول كار مي« تابلو -ب
كه  را تا قبل از اينكه كارگران چاه، اپراتور باالبر را از ايناين عالمت. كه افراد مشغول كار در يك قسمت چاه هستند، بايد نصب كرد

 . ها در جاي امن و بي خطري هستند، آگاه نكرده باشند، نبايد برداشتآن
 باالبري به جز در موارد اضطراري و با نظر كارگران تعميراتي ي هاي چاه، وسيله در هنگام كار كارگران در هر يك از بخش-ج

 . كند  از طبقات نبايد كارچاه، در هيچ يك
شوند را بايد قبل از آغاز عميراتي استفاده ميهاي محافظ و ساير مواد و مصالحي كه در كارهاي ت الوارها، تيرها، ديوارهي  همه-د

 . مجدد عمليات عادي باالبري، به محل امني انتقال داد
اگر قرار باشد .  باالبري چاه، انجام دادي ا بايد از داخل وسيله در مواردي كه امكان داشته باشد، كارهاي تعمير و نگهداري ر-ه

 باالبري چاه انجام شود، در اين شرايط بايد سكوي مناسب يا جا پاي مطمئن و امني كه ي عمليات تعمير و نگهداري از باالي وسيله
 .  باالبري چاه متصل شده باشد، آماده كردي به طور محكم و مطمئن به وسيله

 . ين رو همواره از كمربند ايمني استفاده كننديهاي پاها يا تونلركاران بايد براي كار در داخل يا باالي چاه تعمي-و
 .  مناسبي محكم شونديها و ساير اتصاالت باالبر بايد توسط وسايل قفل كننده پيچ-ز
ه داراي عيب بوده، شكسته شده، ترك خورده هايي از باالبر كقسمت.  باالبر را بايد در شرايط كاري مناسبي نگهداري كرد-ح

 . اند را بايد بالفاصله تعمير و يا تعويض كردد، يا به طور خطرناكي فرسوده شدهان
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ول معدن تسليم و تجهيزات باالبر بررسي و گزارشي در مورد هر گونه عيب و نقص مشاهده شده به مسي  روزانه بايد كليه-ط
 . شود

 . كاري و پايان آن اطالع يابدن شروع عمليات روغن آسانسورچي بايد از زما-ي
 . ها يا ساير تجهيزات باالبري، به كار انداخت و يا آن را حركت دادها، غلطكاري قرقرهك باالبر را نبايد در حين روغن-ك
 عمليات تعميراتي  براي جلوگيري از صدمه به افراد و سقوط مواد به داخل چاه، حين انجام تعميرات اساسي در قسمتي كه-ل

اين سرپوش بايد تا آنجا كه . اي به عنوان سرپوش براي جلوگيري از ريزش و سقوط مواد ساخته شودشود، بايد ديوارهانجام مي
 . ين مكاني كه افراد مشغول كار هستند، نصب شودي باال و در پاي ترين فاصلهممكن است، در نزديك

 متري از محل كار، تا زماني كه مكان 5االبري چاه به محل تعميرات بايد آن را تا فاصله  بي  در صورت نياز به انتقال وسيله-م
 . ديگري از طرف گروه تعميراتي اعالم نشده است، متوقف كرد

 ي هاي آن بايد مطابق برنامهها، الكتروموتور، محورها، ترمزها و ساير قسمتكاري قطعات وينچ مانند ياتاقان سرويس و روغن-ن
 باالبري ضوابطانداز و كلكتورها هر ماه و كابل مطابق اي يك بار، كليدهاي راهرئوستاي وينچ، هفته. ي انجام شوداوين شدهتد

 .  مخصوص تعميرات و نگهداري وينچ، ثبت شوديبررسي و اقدامات انجام شده بايد در دفترچه
ي در اين تعميرات كليه.د حداقل دوبار در سال انجام شودي تعميرات اساسي شامل بررسي دقيق محورها، موتور و گيربكس با-س

 . شود تا از نشت روغن در طول فعاليت ساليانه جلوگيري شودكاسه نمدها و واشرها تعويض مي
د گيرند بايدار و يا وسايل باالبري چاه مورد استفاده قرار ميها كه در سطوح شيبها و ريل، واگنافراد تجهيزات حمل ي كليه-ع

گيرند، از وسايل باربري و باالبري كه در اين مسيرها مورد استفاده قرار مي.  بررسي شودمربوطول وهر شبانه روز يك بار توسط مس
ها، راهنماها، آيند تا در صورت وجود مشكلي در مسير ريلهر نوع كه باشند، بدون بار يك نوبت در طول مسير به حركت در مي

 . ه در طول مسير، گزارش شوندوسايل و تجهيزات نصب شد
ول دساندري روزانه يك بار پياده همراه اولين واگن متصل به كابل فوالدي حركت كند تا عيوب احتمالي مسير را شناسايي ومس

 . و گزارش كند
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 

 

 گرامي خواننده

 فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،س جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت  نظام فني اجراييدفتر

 معيـار،  ضـابطه،  نامـه، آيـين  قالب در فني، -تخصصي نشريه عنوان صدپان بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 حاضـر  نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات رتصو به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،

 هـاي فعاليـت  بهبـود  و كشـور  در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در

 قابـل  http://tec.mporg.ir رسـاني  پايگـاه اطـالع   در شده منتشر نشريات فهرست. شود برده كار به عمراني

  .دباشمي دستيابي

 
 دفتر نظام فني اجرايي



Islamic Republic of Iran 
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision 

 

 
 
 
 
 
 

 

Regulations for Traffic 
Control in Mines  

 
 
 
 
 
 

No. 506 
 

  
 

 
Office of Deputy for Strategic Supervision Ministry of Industries and Mines 
Bureau of Technical Execution System Deputy office of Mining Affairs and Mineral Industries  

Office for Mining Exploitation and Supervision 
http://tec.mporg.ir 
 

http://www.mim.gov.ir 

2010 



 

  



  
  
  

  
  

  اين نشريه 

ــراد از   ــراري شــرايط ايمــن و محافظــت اف ــا هــدف برق  ب
آالت در   مخاطرات و صدمات احتمالي ناشي از فعاليـت ماشـين         

آالت و    مربـوط بـه ترابـري ماشـين        كاري، ضوابط   محيط معدن 
آالت و افـرادي     تجهيزات معدني را براي كاركنان ايـن ماشـين        

.  ارايه كـرده اسـت     ،ها مشغول به كار هستند     كه در نزديكي آن   
ل ايمنـي اسـت و   مـساي ترين تاكيد ايـن نـشريه بـر روي      بيش
هـاي    اجرايـي و دسـتورالعمل     از آن نيز به ضـوابط     هايي   بخش

  .عملياتي و طراحي اختصاص يافته است
  

 




