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 ٢/٦/١٣٩١                                                                                ٨٧٢٢٨رهشما
 امه رسمی کشورمدیرعامل محترم روزن

 )به انضمام لوح فشرده(آالت عمراني  نامه ايمني كار با ماشين به پيوست يك فقره آئين
 گردد، دستور فرمائيد  قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي٨٥مصوب موضوع ماده 

نامه چاپ شده  پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي آئين
 .ر روابط عمومي اقدام نمايند دفتبه

 االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ
 

  عمرانیآالت  ماشین ایمنی کار بانامه آیین
 

 : کلیات و تعاریف ـفصل اول 
 :هدف

 و ي انسانيرويط کار و صيانت از ني محيمن سازي، انامه آيينن ين ايهدف از تدو
 آالت ماشين مرتبط با يها تي از کار در فعالي از حوادث ناشيريشگي كشور و پيمنابع ماد

 .باشد مي استفاده يعمران
 :دامنه شمول 
ن يران تدوي اي اسالمي قانون کار جمهور٨٥ به استناد ماده نامه آيينمقررات اين 

 مندرج آالت ماشين که مشمول قانون کار که در آنها از ييه کارگاههاي کليده و برايگرد
 .باشدي الزم االجراء  مگيرند مي مورد استفاده قرار نامه يينآن يدر ا

 فصل اول ـ تعاریف
شاسي قرار گرفته و براي اي از قطعات متحرک و ثابت که بر روي مجموعه: ماشين

گيرد و براساس نوع راهبري  ها مورد استفاده قرار مي تسهيل در عمليات عمراني در کارگاه
 :شوند به موارد زير تقسيم مي

ن و ي کابي راندن داراي است خودکشنده که براينيماش: ١نين با سرنشيماشـ ١
كنترل  نسبت به هدايت وتواند  ميروي آن  قرارتاس  است و  عامل انجام کار پس ازيصندل

 .ابزار وتجهيزات متصل به آن اقدام نمايد ماشين با
زات ي و تجهميکشنده با کنترل مستقي است خودنيماش: ٢ني سرنشين بيماشـ ٢ 
ت ين را هداياده ماشين نصب شده است و عامل انجام کار بصورت پي ماشي که رويکنترل

 .دينمايو کنترل م
هاي کنترل از راه دور   است که توسط دستگاهينيماش: ٣ن کنترل از راه دوريماشـ ٣

 .شوديت و کنترل ميم هدايم و باسيسيبه دو روش ب
 کاربري آالت عمرانی براساس نوع  ماشین

 : شوند ميم ير تقسي زيها  به دستهآالت ماشينن يا
 آالت براي حفر، گودبرداري در عمليات اجرايي در کارگاه اين دسته از ماشين: ـ حفار١

 ،٥ها ، دريل واگن٤ها هاي مکانيکي و الکتريکي، نهرکن گيرند نظير بيل مورد استفاده قرار مي
  ٧رودهدر، )يکيدرولي و هيکيتپنوما (ي حفاريها چکش، ٦ها ليجامبو در
ر يب و نظايتخر،  از محل دپوي خاکبرداري براآالت ماشينن دسته از يا: خاکبردارـ ٢

حفار ، دوزرهاي، کي مکانيها ليب، ر لودرهاينظ. گيرد مي مورد استفاده قرار ييآن و جابجا
  يزات کششي با تجهيري چرخ زنجيکابل

آالت براي تسطيح محل مورد استفاده  اين دسته از ماشين: کننده ـ تسطيح٣
 درها يگر، پرهاياسکر، ر  لودرهاينظ. گيرند  ميقرار

ر ي خاک و سايها يه فشرده نمودن الي براآالت ماشينن دسته از يا: فشرده سازـ ٤
 ها  ر انواع غلطکينظ. گيرند ميمصالح مورد استفاده قرار 

د ي تولگردد که نسبت به ي اطالق ميآالت عمران اي از ماشين به دسته:  ـ تهيه مصالح٥
 کنند ير مشابه اقدام مير گرم و نظايق، اسفالت، بتن، ل شن و ماسهيمصالح از قب

 ماشيني است كه براي حمل و يا جابجايي مواد و مصالح مورد استفاده: ـ  انتقال مواد٦
 ها ک، ترادامپرها، پرهاياسکر، نوارنقاله، لودرها، ر دوزرهاينظ. گيرند ميقرار 

ماشيـني است كه نسبـت به بلندنمودن بار در محور قائم و يا ساير :  ـ باربردار٧
نظير . كند محورهاي تركيبي عمل نموده و بار را از روي سطح مبنا برداشته و جابجا مي

 جرثقيل، باالبر و ليفتراك

 حماشيني است كه براي عمليات تکميلي و نهايي روي سط: کننده  ـ تکميل و نهايي٨
 ١نيشرها يف، ر پاشهايق، ري نظگيرد مي مورد استفاده قرار يکي تردد ترافيرهايمس

 ماشيني است خودکشنده با چرخ الستيکي يا زنجيري مجهز به تجهيزات: گذار ـ لوله٩
 و يت گردش محور عمودي با قابليبوم جانبي، ا قرقرهيباالبري،  اصلي با شاسيگذارلوله

 .شودي در محل استفاده ميگذار  لولهياوزنه تعادل که عمدتاً بر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Ride Machine    
۲. Non Riding Machine 
۳. Remote Control Machine 
۴. Trencher 
۵. Drill wagon 
۶. Jumbo Drill 
٧. Road header 
٨. Flinisher machine 

آوري گل و الي و لجن مورد استفاده  عني است که براي جمـماشي: ـ اليروب١٠
 .باشد ميط مشابه ي گرفته و قادر به انجام کار در شراقرار

 ماشيني است که به منظور کشيدن تجهيزات و ادوات عمراني: ـ تراکتور يا کشنده١١
 . گيرد ميمورد استفاده قرار 

عبارت است از يک مجموعه مشخصات، حروف و : شماره شناسايي محصول
المللي و استاندارد ملي  ه براي شناسايي محصول مطابق با استانداردهاي بينعدد ک

يافته و بر روي    توسط سازنده به يک ماشين کامل اختصاص٨٤٠٥ايران  به شماره 
 . گردد سازه اصلي نصب مي

ن ي خطرناک ماشي فرد در برابر قسمت هايساز يمن است كه براي ايالهيوس: حفاظ
 .رودبكار مي

 شونده مکانيکي قفل حفاظي است كه بوسيله قطعه درهم: شونده قفل  ايمن درهمحفاظ
گردد و در ين تا زمان بسته شدن حفاظ ميمانع از کارکرد ماشکند و ي عمل ميکيا الکتري

 . کند ين صادر ميفرمان توقف را به ماش، صورت باز شدن درب حفاظ
ا توقف به وضعيت ييت استراحت ر حالت ماشين از وضعييبه تغ :نيشروع به کار ماش

 .شودين اطالق ميا تمام ماشي يحرکت قسمت
 از عوامل ي شده ناشريزي برنامهر يبه هرگونه شروع به کار غ :شروع به کار ناخواسته

 .شودين اطالق مي ماشي و درونيرونيب
 شخصي است حقيقي يا حقوقي که صالحيت، تجربه و مهارت: شخص ذيصالح

ا ي نسبت به انجام کار محول شده تواند مي دارا بوده و ي و فني صورت علمانجام کار را به
 . رفته شده اقدام کنديت پذيمسئول

خوش   متعارف عملياتي دست وآن، روند معمول که طي استضعيتي و: شرايط اضطراري
 . گردد ميز يدآميا تهدي يرعادي و غيرات ناگهانييتغ

 ياتيف شده در حوزه عملي است تعريا دهمحدو: ي عمرانآالت ماشينحريم عمليات 
 .ير مجاز در آن ممنوع استا دستگاه كه حضور افراد غين يماش

 آالت ماشين و کار با ييات اجراي که عملگردد مي اطالق يا هيبه ناح: منطقه كاري
 .شود مي در آن انجام يعمران

 و نمايي و رانندگيفردي است ذيصالح که داراي گواهينامه ويژه از راه: عامل انجام کار
اي كشور بوده و قادر به انجام کار با   از سازمان آموزش فني و حرفهيا  و حرفهيمهارت فن

 .باشد مي ي عمرانآالت ماشين
 آالت کردن توده خاک و مصالح در ماشين و بلند براي بارگيري که اي است محفظه: ١جام

 .گيرد مي مورد استفاده قرار يعمران
 نيروي اعمال قدرتتأمين شود که براي  به سيستمي اطالق مي): يکنيومات(پنوماتيک 

  .شود مي فشرده استفاده يزات از هواين و تجهيتوسط ماش
 اعمال قدرت توسط يروينتأمين  ي که براشود مي اطالق يستميبه س: کيدروليه

 . گردد ميال روغن تحت فشار استفاده يزات از سين و تجهيماش
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 و يجاد خسارات جاني که منجر به اير منتظره ايا رخداد غي داديبه رو: شبه حادثه
 . شود مي اطالق گردد مي نيمال

 :فصل دوم ـ مقررات عمومی 
بت ـود نسـسئوليت خـف و مـطه وظايـت در حيـلف اسـارفرما مکـ کـ1ماده

در محدوده عمليات اجرايي در طول ) ريسك(به شناسايي، ارزيابي و کنترل خطرات 
هاي الزم براي اجراي عمليات بصورت ايمن  پروژه اقدام و دستورالعملمدت اجراي 

را تهيه نموده و نسبت به استقرار سيستم ايمني کار، قبل و حين اجراي عمليات و 
 اتمام آن اقدام نمايد و کليه پرسنل شاغل در کارگاه ملزم به رعايت و اجراي سيستم

 .باشند مذکور مي
مانکاري، مسئول نظارت ي امور پيمني انامه آيين مفاد دهنده براساس  مقاطعهـ2ماده

بر عمليات اجرايي و ايمني مجري بوده  و در صورت تخلف وي موارد را بصورت کتبي 
 .ديات اقدام نمايد نسبت به توقف عملي باي او اعالم و در صورت عدول مجربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١  .  bucket 
 فقط از عامل ي عمرانآالت ماشين از يبردار ما مكلف است براي بهرهكارفرـ 3ماده

انجام کاري استفاده نمايد كه حسب مورد مطابق با قوانين جاري داراي گواهينامه ويژه 
 يري و از بکارگباشد مي کشور يا  و حرفهي از سازمان آموزش فني همراه مدارک مهارتبه

 .دي نمايودداردا خين بخش اکيت در ايافراد فاقد صالح
هاي فني آالت عمراني بايد آموزشجام کار با ماشينـنده يا عامل انـ رانـ4ماده

آالت عمراني، اصول سرويس و  و ايمني الزم را در خصوص آشنـايي با سـاختار ماشيـن
نگهداري روزانـه، بازديـد فنـي مطابق بـا وظـايف محـوله و اصـول ايمـني مـربوط به حـرفه 

نامه آموزش  فرا گرفتـه و داراي کارت مـلي مهارت ذکر شده بـوده و مـطابق با آيينخود را 
 . کارفرمايان، کارگران و کار آموزان داراي گواهينامه آموزشي از مراجع ذيصالح باشد

 آالتي كه داراي استانداردهايباشند ماشينبرداران وکارفرمايان مكلف مي بهرهـ  5ماده
ات يه و در عملي را تهباشند مي ١٢٥٤٤  به شماره ي با استاندارد ملا مطابقي المللي بين
 .ندي استفاده نمايياجرا

 آالت عمراني را مورد استفاده قرار دهد که کابين  کارفرما مکلف است ماشين ـ6ماده
 و ٨١٥٧، ٨٦١٠ يها  به شمارهي ملي آن مطابق با استانداردهاي حفاظتيو سـاختارها

 .ه شده باشد و ساختي طراح١٠٤٨٢
 سالمت معتبر ي عامل انجام کار فاقد گواهيريکارفرما مکلف است از بکارگ ـ7ماده

 .دي نمايصالح خودداري ذياز مراکز درمان
 :ر باشندي لوح مشخصات به شرح زيد داراي باي عمرانآالت  ماشين ـ8ماده
 ا وارد کننده ينام شرکت سازنده  ـ الف
  بدون بارين عمرانيوزن ماش ـ ب
  )SWL( ن ي ماشياتيت مجاز عملي ظرف ـج
   ٨٤٠٥ران به شماره ي اي محصول مطابق با استاندارد مليي شماره شناساـد
 ا مدل ساخت ي سال  ـه
 ال ساخت ي شماره سر ـو

 :ز گردندير تجهيد به لوازم زي باي عمرانآالت ماشينـ 9ماده
  ي برقيگنال صوتيدستگاه س ـ الف

هاي عقب و جلو مطابق با استاندارد ملي  ب ماشين و چراغب ـ نورافکن جلو و عق
 ١٠١٨٢ شماره به

 ج ـ ترمز دستي و ترمز پدالي و در صورت لزوم ترمز اضطراري مطابق با استانداردهاي
  ١٠٩٧٥ و ٨٦١٢، ٨٤١٥ ي به شماره هايمل

  چراغ گردان هشداردهنده ـد
  ١١٥٨٣، ١٠٩٧٤ يها ره به شماي مليهاها مطابق با استاندارد کن صداخفه ـ ه
زان يکه م) ني ماشياتيط عمليتجاوز از شرا، دنده عقب(دهنده ي هشداررهايآژـ و

 . باشد مي نهي زميش از صداي بل بي دس١٠ آنها حداقل يصدا
 ک چرخي الستيريباد کردن و پنچرگ، ضيمن هنگام تعوي حفاظ اـز

بايد داراي مشخصات آالت عمراني  نـن عامل انجام کار در ماشيـ کابيـ10ماده
 :زير باشد 

 نامساعد و نفوذ گرد و غبار هنگام يط جويا عامل انجام کار را در شراي راننده  ـالف
 . محافظت نمايدييات اجرايعمل

به شماره  ي شيشه ايمن و مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد مليدارا ـ ب
 . باشد١٠١٨٢

، ٨٤١٥ هاي ا مطابق با استانداردهاي ملي به شمارهج ـ ديد راننده يا عامل انجام کار ر
 . محدود نکند١٠٩٧٥ و ٨٦١٢

ي آشکارساز هايشگرد اطراف و حسب مورد نماي دي براي جانبيها نهي مجهز به آـد
 .مناسب باشد

 ي ملاستانداردهاي داراي سيستم گرمايشي و سرمايشي ايمن و مناسب مطابق با  ـه
 .باشد ١١٥٨٣ و ١٠٩٧٤ يبه شماره ها

 .هاي اوليه باشد  داراي كپسول اطفاء حريق مناسب و جعبه كمكـو
سک ي که در معرض رآالتي ماشين يا محافظ ايمن در مقابل شيشه براي شبکه ـز

 . باشند مي ير آن از جبهه کارير اجسام نظيا ساي خطر ناشي از برخورد سنگ يباال
 . سانتيمتر باشد٢×٢د حداکثر يشه بايابعاد شبکه حفاظ در مقابل ش ـ ح
 ارائه شده توسط سازنده درخصوص ايمني كار با ماشين ي دفترچه راهنما ـط

 . موجود باشد١٠٤٨٤ به شماره يمذکور مطابق با استاندارد مل
 . صندلي راننده به كمربند ايمني مجهز باشدي ـ
 . باشديپاکن مناسب و سالم مجهز و به تعداد کاف  برف ـک

 باشند و فقط داراي آالتي که داراي کابين بدون شيشه مي ماشين آن دسته از :تبصره
 .باشند ميک خارج ، ه، ج، ب،  الفيسازه محافظ هستند از شمول بندها

 :ير باشد زي مشخصات فنيد داراي باي عمرانآالت ماشين ي صندلـ11ماده
 .ر باشديگ مجهز به ضربه ـ الف
 . سالم داشته باشديمنيکمربند ا ـ ب
 .م در طول و ارتفاع باشدي تنظ قابل ـج
 . و ساخته شده باشدي طراحي راحت بوده و مطابق با اصول ارگونومـد
 .  باشد٩٩٣٢ و ٨٤٠٤ي  به شماره هايا ملي المللي بين ي مطابق با استانداردها ـه

 و هاي ايمني مناسب بوده آالت عمراني بايد مجهز به عاليم و برچسب  ماشينـ12ماده
ت بوده و مطابق با استاندارد ملي به شماره يز و قابل رويتم،  خواناد کامالًيم باين عاليا

 . باشد١٠٤٧٧
د موارد يبا، ا به آني ي عمرانآالت ماشينن ياده شدن از کابيهنگام سوار و پ ـ13ماده

 :ت گرددير رعايز
 .استفاده شود  ترددين براي از پلكان نصب شده بر روي ماش ـالف
ک يدو پا و ( .ت گرددير باال رفتن يا پايين آمدن از پلكان رعا سه نقطه تماس د ـب

 )ک پايا دو دست و يدست 
 .ر آن باشدي و نظايسيا گري يروغن،  از هرگونه لکه چربيد عاري پلکان با ـج
 سانتيمتر از سطح ٦٠ اولين پلكان تردد عامل انجام کار به كابين بايد حداكثر ـد

 .زمين فاصله داشته باشد
 .د صورت فرد رو به پلکان باشدي پلکان همواره باينگام تردد از روه ـ ه

 کارفرما مکلف است قبل از شروع عمليات عمراني نسبت به طراحي و احداث ـ14ماده
 .ايمن راههاي دسترسي و اصلي کارگاه را براساس اصول فني و مهندسي اقدام نمايد 

هاي ايمني و  عاليم و نشانه،  كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلوهاـ15ماده
 هاي عاليم ايمني در کارگاه، نامه هشداردهنده در مسيرهاي خطرناک و ناايمن براساس آيين

 راهنمايي و رانندگي و مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان در کارگاه و مسيرهاي دسترسي
 .به کارگاه ها اقدام نمايد 

تمال خطر استنشاق گرد و غبار  كارفرما مكلف است در محيط هايي كه احـ16ماده
 : وجود دارد موارد زير را رعايت نمايدي عمرانآالت ماشينت ي از فعاليناش

 در هنگام کار  پاشيدن آب جهت کاهش حجم گرد و غبار ـالف
  عدم استفاده از هواي تحت فشار براي تميزکاري ـب
 متناسب با يفرد يزات حفاظتيل و نظارت بر استفاده همه کارگران از تجهيتحو ـ ج
 ط کاريت و محينوع فعال

دـ ساير اقدامات احتياطي و تدابير ايمني فني و مهندسي متناسب با شرايط 
 محيط کار
 بر روي سكو يا تريلر ي عمرانآالت ماشينکارفرما مکلف است هنگام انتقال ـ 17ماده

 :ديموارد زير را رعايت نماآالت،  ماشينحمل 
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ا ي سکو ي بر روآالت ماشين نظارت بر انتقال يح براصالي شخص ذيري بکارگـالف 
 .آالت ماشينلر حمل يتر

 . سكوي انتقال ماشين روي تريلر عريض و مقاوم باشد ـب
 . سكوي انتقال يا تريلر لغزنده نباشد ـج
 . فقط از اهرم حركت ماشين استفاده شده و ديفرانسيل قفل باشدـد

 .متنقل شود من به سکو ين بطور آهسته و اي ماش ـهـ
 .لر تراز باشدي سكوي انتقال و ترـو
 . ماشين بر روي سكو يا تريلر مهار گرددـز

 هاي آالت عمراني از روي پل يا سازهكارفرما مکلف است براي حمل ماشينـ 18ماده
ر آن قبالً از استحكام و مقاومت آن از طريق مراجع ذيصالح اطمينان حاصل نموده و ينظ

 .يدمربوطه اقدام نمانسبت به اخذ مجوز 
ل ي سرعت مجاز وسايها تين محدودييکارفرما مکلف است نسبت به تعـ 19ماده

 يدر سطح کارگاه مطابق با مقررات جار) ي و عبوري کارگاهآالت ماشيناعم از (ه ينقل
 .دياقدام نما

 متناسب ي عمرانآالت ، ماشيناتيکارفرما مکلف است با توجه به نوع عملـ 20ماده
 بصورت ي عمرانآالت ماشيند و استفاده از هرگونه ي را انتخاب نماييت اجراي فعالبا نوع

 . رمتعارف ممنوع استيغ
 ي عمرانآالت ماشينه دستورالعمل کار با ي کارفرما مکلف است نسبت به تهـ21ماده

يار عامل انجام کار قرار دهد، عامل انجام کار نيز موظف ـاقدام نموده و آن را در اخت
  .باشد مي آن يت و اجرايا رعبه

 آالت عمراني کارفرما مکلف است براي انجام عمليات عمراني فقط از ماشينـ 22ماده
 .استفاده نمايد باشند،  مي معتبر ينه فني معايكه دارا

 آالت ماشينات يم عملير مجاز در حريورود افراد غکارفرما مکلف است از ـ 23ماده
 .دي نمايداً خود داريايي اک در حين انجام عمليات اجريعمران

 موظف است ضمن رعايت ي عمرانآالت ماشين راننده يا عامل انجام كار با ـ24ماده
 . مشخص شده در کارگاه تردد نمايديرهايقوانين و مقررات موجود از مس

عامل انجام کار و راننده بايد در هنگام کار و رانندگي از انجام اعمالي نظير  ـ25ماده
صحبت با تلفن همراه و نظاير آن و استفاده از ، استعمال دخانيات، يدنآشام، خوردن

 گردد آور و ساير اعمالي که سبب کاهش هوشياري و تمركز وي مي داروهاي خواب
 .خودداري نمايد

 كارفرما مکلف است نسبت به توقف عمليات اجرايي در شرايط جوي نامساعد ـ26ماده
 ي که براآالتي ماشين يبه استثنا( شديد و نظاير آن گرد و غبار، مه گرفتگي، نظير طوفان

 .دياقدام نما) اند ز شدهي مذکور تجهياتي و عمليط اضطراريشرا
داري مواد قابل اشتعال يا انفجار در داخل كابين راننده اكيداً ـنگه ـ27ماده

 . استممنوع
 آالتي از ماشينجايي مواد قابل اشتعال و انفجار تنها با استفاده   حمل و جابهـ28ماده

 .اند مجاز است  و ساخته شدهين منظور طراحي ايکه برا
باشند هايي از آن فاقد ديد کافي مي آالت عمراني که بخش  ماشينـ29ماده

 . ز گردنديل آشکارساز مناسب تجهي وسابايد به
دهنده  كارفرما مکلف است در موارد زير نسبت به استفاده از فرد عالمتـ 30ماده

 : ايداقدام نم
ت يهاي برق و خطوط انتقال نيرو با رعا  ـ هنگام ورود ماشين به حريم دكلالف

 .ع برقيرو و توزيم خطوط انتقال نيمقررات حر
 . که اطراف ماشين به نحو مناسبي قابل رويت نباشدي درمحيط هاي ـب
 .باشد مي در محيط هاي خطرناك كه ريسك حادثه باال  ـج

د با ي باي عمرانآالت ماشينا عامل انجام کار با يبه راننده دهنده  فرد عالمتـ31ماده
ن يت ماشي بطور کامل آشنا بوده و نسبت به هدايده  عالمتيهاها و نشانهدستورالعمل

 . دي اقدام نمايح در مواقع ضروريمذکور بطور صح
زمان جداشدن  برق تا انتقال هوايي خطوط به نيماش برخورد صورت  درـ32ماده

 .ن بمانديد در ماشيعامل انجام کار با، نيرق از ماشب جريان
 يسوز ن به سبب برخورد با خطوط انتقال برق در معرض آتشيماش اگرـ 33ماده

 :ديت نماير را رعاين موارد زي خروج از ماشيد برايباشد عامل انجام کار با
 .ن برسدين به زمين بپرد تا بدون اتصال به ماشي ماشيد از رويبا ـ الف
 .د ي نماين پس از خروج خوددارياز تماس با ماش  ـب

ده ي به هم چسبيد با پاهايجاد ولتاژ گام باين و عدم اي فاصله گرفتن از ماشيبرا ـ ج
 .ديحرکت نما
ا عامل انجام کار موظف است در هنگام كار نسبت به رعايت موارد يراننده ـ 34ماده

 :زير اقدام نمايد 
خاك به باالي پرتگاه ،  و توده موادييحمل و جابجات سرعت مطمئنه در ي رعا ـالف

 و يا انتهاي سراشيبي با ماشين 
 غه و جام ي سطح تيکنواخت بار بر رويع يت توزي رعا ـب
 سانتيمتري از سطح ٣٠ جمع آوري و قرار دادن ادوات كاري ماشين در تراز  ـج

 زمين در سراشيبي 
 .ن مجاز استي سنگ فقط با دندهيي و سربااليبي حرکت در سراشـد
  يرعايت فاصله ايمن از وسيله نقليه جلوي ـ ه
 مستحكم و ايمن با مجوز کارفرما، تخليه و بارگيري روي سطوح مقاومـ و
 ات و ساختمان ها، تأسيسمحل تجمع کارگران، رعايت فاصله ايمن از لبه پرتگاهـ ز
 ن يه شده توسط سازندگان ماشي توصياتي محدوده عمل ـح
 محور يد بوم آنها در راستاين حرکت بايدر ح،  بومي داراي عمرانآالت ينماش  ـط

 .ن مستقر گرددي ماشيطول
 روي سطح شيبدار تنها با توجه به محدوده ي عمرانآالت ماشيندور زدن  ـ35ماده

 .باشد ميه کارخانه سازنده مجاز يبراساس توص، ني ماشياتيعمل
 ش سرعت و افزايش اصطكاك درـفاده از ادوات ماشين براي كاهـ استـ36ماده

 .سراشيبي ممنوع است 
 .بکسل کردن ماشين روي سطوح با شيب تند ممنوع استـ 37ماده
 .آالت عمراني فقط با استفاده از بکسل ثابت مجاز است  بکسل کردن ماشينـ38ماده
 بر روي اجسام يکيست با چرخ الي عمرانآالت ماشين يري در صورت بکارگـ39ماده

 .تيز و برنده بايد از زنجير حفاظتي مناسب استفاده گردد
عامل انجام كار يا راننده موظف است هنگام توقف ماشين و قبل از ترك  ـ40ماده

 :ر اقدام نمايديت موارد زينسبت به رعا، آن
 . ماشين را روي زمين مستحكم و مسطح متوقف نمايد ـالف
ت خاموش يچ را در وضعينان حاصل نموده و سوئين اطمي از توقف کامل ماش ـب

 .قرار داده و آن را بردارد
 .ن قرار دهدي زمين را بر روي ادوات ماش ـج
 يط اضطراري نموده و در شرايبدار خودداري سطوح شين بر روي از توقف ماشـد

 .يد نما اقداميري و زنجيکير چرخ الستيمن در زينسبت به استفاده و نصب گوه مقاوم و ا
 از تخته سنگ يا گوه محكم و مقاوم در زير چرخ ي عمرانآالت ماشين توقف ي برا ـه

 .و زنجير استفاده نمايد
ـ نصب   حصار، عالمت، پرچم و روشنايي کافي به منظور پارك ماشين در مسير عموميو

 . استيالزام
 از  سانتيمتري٥٠ الي ٤٠ها در ارتفاع  آوري ادوات كاري بداخل و قرارگيري آن زـ جمع

 .رديسطح زمين در هنگام حركت ماشين انجام گ
 الستيكي چرخ ي نقليه ي وسيله حركت جلوگيري براي كه اي گوه موانع ـ41ماده

 را بار ترين باشد که سنگين هايي چرخ به نگهداري قادر بايدگيرند،  مي قرار چرخها زير
 .كنند مي تحمل

 كار درصد ٥ از تر بيش شيبي در رتبکه بطور م الستيكي چرخ نيماش ـ42ماده
 و اي گوه مانع يك به بايد حداقل باشد، تن ٤ از تر كم آن بار بدون وزن اگر كند، مي
براي  اي گوه مانع عدد دو به بايد باشد، بيشتر يا و تن ٤ آن بار بدون وزن صورتي كه در

 .شود مجهز توقف،
 .باشد ميدر سراشيبي ممنوع  در حالت خالص ي عمرانآالت ماشينكار با ـ 43ماده
صالح و يفرد ذ، رکارير از تعمين راننده به غيورود افراد متفرقه به کابـ 44ماده
 .يي ممنوع استات اجراين عملي کارگاه در حيمسئول فن
ر ير اجزاء آن نظي و ساي عمرانآالت ماشين يسوار شدن كارگران بر روـ 45ماده

 .تجام و  مانند آنها ممنوع اس، ها يغهت
تأمين ک در صورت ي تاريها يط در شب و در محييات اجراي انجام عملـ46ماده

 .باشد مي و مناسب مجاز ي کافييروشنا
 .ات و کارگران ممنوع استتأسيسآالت عمراني از روي   جابجايي جام ماشينـ47ماده

ات و کارگران وجود تأسيس ين از رويچنانچه امکان حذف حرکت جام ماش :تبصره
 . الزم بعمل آمده باشدياطي و اقدامات احتيمنيدات ايد تمهيباشد بانداشته 
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د به سيستم اتصال به زمين ي با موتور الكتريكي باي عمرانآالت ماشين ـ48ماده
 .مناسب مجهز باشند 

 با موتور ي عمرانآالت ماشينه در يان برق از منبع تغذي قطع و وصل جرـ49ماده
 .رديانجام پذصالح يد توسط فرد ذي بايکيالکتر

 . متر باشد١د حداقل ي باين از جبهه کاريفاصله کابـ  50ماده
ن يا از آن در حي ي عمرانآالت ماشيناده شدن کارگران به يسوار و پـ  51ماده

 . ممنوع استداًي اکييات اجرايحرکت و عمل
 يکارفرما مکلف است در هنگام کار با مواد قابل اشتعال به تعداد کافـ  52ماده

 .ط کار  آماده نگهدارديا محيت يق مناسب و متناسب با نوع کار در سايل اطفاء حريوسا
 ارتفاع بوده و ي که داراي سنگين عمرانآالت ماشين مسير تردد فرد روي  ـ53ماده

هاي حفاظتي  باشد بايد به نرده گام راه رفتن در آن زياد ميـخطر سقوط افراد در هن
 .سانتيمتر مجهز باشد ١٠٠ و حداكثر ٨٥ ارتفاع حداقل به

 باشند تا قسمتهاي هاي عمراني موظف مي برداران از ماشين  سازندگان و بهره ـ54ماده
 با آالت عمراني را مطابق کننده، سوزاننده و ساير قسمتهاي خطرناک ماشين گردنده، برنده، له

 .نديمن نماي ا٩٩٧٦ران به شماره ي اياستاندارد مل
 شده شونده محافظت قفل ک ماشين بايد توسط حفاظ درهمخطرنا قسمتهاي ـ 55ماده

 .ن شروع به کار نکنديکه حفاظ بسته و قفل نشده است ماشيو تا زمان
 :دي باي و برقيکيل اعم از مکاني و وساي عمرانآالت ، ماشينزاتيتجه  ـ56ماده
 يوم و منطبق با اصول و قواعد ارگونيملالمللي،  بين ي مطابق با استانداردها ـالف

 .ساخته شده باشند
 . شونديا ر دورهي شرکت سازنده تعمدستورالعمل به موقع و مطابق با  ـب
د مطابق با دستورالعمل سازنده يزات و ابزارآالت باير تجهيسا، ها ورق، ها  حفاظ ـج

 .ر شونديتعم
 .کننده صدا مجهز شده باشند  منبع و کنترليک کاهنده صداي به ـد

 هاي محافظ نگهداري يز با لبه برنده بايد در جعبه، غالف و يا ورق ابزارهاي ت ـ57ماده
 .و حمل شوند
 هاي قابل اشتعال و انفجار  استفاده از ابزارهاي مولد جرقه در محيط ـ58ماده

 .ممنوع است
، عامل انجام کار موظف است ي عمرانآالت ماشين قبل از شروع به کار ـ 59ماده

 :دير اقدام نمايزنسبت به بررسي و كنترل موارد 
 ن ير ماشيبازديد اطراف و ز ـ الف
 ترمزها ، اهرم ها، ها يرهدستگ، ها پلکان، ها  كنترل چراغ ـب
 ک يت الستي ميزان فشار باد و  وضعي بررس ـج
 ک مخزن يک و پنوماتيدروليزان فشار هي كنترل مـد
 .  که در دستورالعمل شرکت سازنده ذکر شده استير مواردي سا ـه
ط يت شرايرعا  نامساعد،يط جوي در شراي عمرانآالت ماشين براي کار با ـ 60دهما

 : است ير الزاميز
 .باشد جاده طيشرا و کيتراف، ديد فاصله با متناسب ديبا سرعت ـ الف
 توسط) ها شهيش، سقف، بدنه (نيماش از خي و برف ديبا شدن دهيد و دنيد يبرا ـ ب

 شود يعامل انجام کار پاکساز
ين خ که احتمال لغزش ماشيده از برف و ي پوشيرهاي مسيدر زمان کار بر رو ـ ج

 شکن يا به زنجيرهاي مناسب طبق دستورالعمل هاي يخ ها بايد به الستيک وجود دارد چرخ
 .ز شونديشرکت سازنده تجه

 .شود حاصل نانياطم برف از اگزوز لوله بودن زيتم از ـ د
زش ير، يفرورو اي انفجار خطر که ييها محل در دي نباي عمرانآالت ماشين ـ 61ماده

 .شوند گرفته کار به اي ينگهدار دارد و رانش وجود
 :ي عامل انجام کار موظف است عمرانآالت ماشين يريگ  هنگام سوخت ـ62ماده
 .دينما خاموش را  موتور ـالف
 .دي نمايه مناسب خودداريبدون تهو يها محل در يرياز سوخت گ ـ ب
 .يد نماي خودداريريگ ات در زمان سوختيد جرقه و مصرف دخانيل تولي از وسا ـج
 .د ي تلفن همراه خود را خاموش نماـد

 اطمينان بايد سرپوشيده هاي مكان در ماشين كردن روشن از  قبل ـ63ماده
 لولة، ها ن مکانيدود از ا خروج براي. دارد را الزم كارايي تهويه سيستم كه شود حاصل
 .داد ارتباط محوطه از بيرون به بايد را اگزوز

 :ر تلفن همراه بايد خاموش گردديط زي در شرا ـ64ماده

  يريسوختگ زمان در ـ الف
 .شود مي انجام يانفجار اتيعمل که ييها محل در ـ ب
ها و  دستورالعمل اي تابلوها طبق همراه تلفن بودن خاموش که ييها محل در ـ ج

 .باشد شده يالزام نيگر قوانيد
ا حرکت کنند ي و کانال ها توقف يگودبردار کنار در دينبا ن هايماش  ـ65هماد

ها  آن يطراح در آالت ماشين سربار و شده نصب ا کانالي ي گودبردارينکه مهارهايمگرا
 .باشد شده لحاظ

 هاي چرخ جلوگيري از ورود پرتگاه ها براي اطراف در مستحکم  ايجاد موانع ـ66ماده
 .است ي خطر الزامبه منطقه آالت ماشين

 نيکاب خارج يا داخل از اعم نيماش عقب يا جلو در اشياء يا بار گذاشتن ـ 67ماده
 .است ممنوع گردد راننده ديد مانع  كهيبه گونه ا

 : عمراني انجام اعمال زير ممنوع استآالت ماشين هنگام حركت با  ـ68ماده
  آالت ماشينمسابقه دادن با  ـ الف
  آالت ماشين با يشينما يانجام کارها ـ ب
  ناگهاني و سريع زدن دور و توقف، احتياط از دور عمل نوع هر  ـج

 و يعالئم اخطار به تابلوي بايد،  مرتفعيباربر يا بارگيري هاي محلـ  69ماده
 .ات مجهز شودي عمليمحل اجرا هشداردهنده مناسب در نزديك به

 با بايد ماشين، ها كينگپار از غير آالت در ماشين توقف صورت  درـ70ماده
 يا و آتش ي شعله، چراغ مانند شبرنگ، كننده آگاه و هشداردهنده عاليم از استفاده

باشد  ايمن و مناسب نظر مورد محيط براي كه ديگري ي هشداردهنده ي وسيله هر
 .مشخص شود

 اجبار صورت در و است ممنوع كافي ديد فاقد هاي قوس داخل در توقفـ 71ماده
 مناسب، ي فاصله در است عبوري احتياط وسايل بر مبني كه را اي دهندههشدار يمعال بايد
 .داد قرار، شده متوقف ي وسيله از قبل

 اندازي و کار با ماشين العات نحوه راهـو و صفحاتي که داراي اطـتابلـ 72ماده
ا ير داده شده و ييتغ، د حذفين نصب و موجود بوده و نباي بايد در داخل کابباشند مي

 .مخدوش شوند
نيست مگر  مجاز دارند، قرار زمين سطح در كه برقي كابلهاي روي از عبور ـ73ماده

 . محافظت شده باشنديآن که در برابر له شدن و پارگ
 وسايل يا، ايمني قالبهاي، گير ضربه ، بلوكهاي )Berm( خاکريز اطمينان  ـ74ماده
 آالت ماشين كه خطر سقوط و واژگوني خطرناک مكانهاي در بايد را ديگر مشابه سدكننده

 .كرد نصب يا ايجاد، وجود دارد
 هاي مواد و جاده انتقال هاي مكان  به خصوص دري کاريها يه محلدر کل ـ75ماده

 روشي با را خاك و گرد بايد دارد، وجود خاك و گرد اثر در ديد كاهش امكان كه ترابري
 .كرد كنترل مناسب

ات الكتريكي و تأسيس ي در مناطق داراي عمرانآالت ماشينكارگيري   بهـ76ماده
ت اصول يبا رعا صالح ويکسب مجوز از مراکز ذ خطوط لوله نفت وگاز و نظاير آن فقط با

 .ي مجاز استمنيا
گاز و ،  نفتيها يل لولهات از قبتأسيس ي بر روآالت ماشينقرار جک تاس ـ77ماده

 .خطوط برق ممنوع است
روز  يي در طول شبانهات اجرايباشند هنگام عمليوظف م کارگران ميتمامـ 78ماده

 در محوطه کارگاه و سطح جاده، از پوشش و لباس مناسب که مطابق با استاندارد
 .ت است استفاده نمايندي رانندگان قابل رؤي بوده و براBS(EN) ٤٧١ـ١٩٩٤

ر يزد مطابق با موارد ي لباس کارگران در محوطه کارگاه بايمشخصات فن ـ79ماده
 :باشد

 . فلورسنت باشديا نارنجي رنگ لباس زرد  ـالف
 .متر باشدي سانت٥د حداقل يکننده در لباس با  منعکسي عرض نوارها ـب
 . رنگ انتخاب گردنديا ا نقرهياالمکان از شبرنگ زرد  يد حتي نوارها با ـج
 .متر باشدي سانت٣د کمتر از ينبا) کاورها( پوشش ي شبرنگ روي عرض نوارها ـد

، آالت عمراني هايي که از وسايل نقليه، ماشين  کارفرما مکلف است در کارگاه ـ80ماده
 کند نسبت به ايجاد راه دسترسي ماشين حمل مواد يا مصالح و تجهيزات حمل استفاده مي

  بهره برداران يمنياتأمين  يمن برايک بصورت ايمن و مناسب و کنترل و نظارت بر ترافيا
 .دياقدام نما
هاي ايمني بايد مطابق موارد ها و حفاظ  مشخصات فني عاليم و نشانه ـ81هماد
 :زير باشد
 .ه شده باشدي از جنس مقاوم و مناسب ته ـالف
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 و انعکاس ييد در روز از روشناي و مطابق ديد به اندازه کافي ابعاد و اندازه آن با ـب
 .ي برخوردار باشدمناسب

 و المللي  بين معتبريد مطابق با استانداردهايها با م و نشانهي ابعاد و اندازه عال ـج
 . باشديمل

 .د از نوار شبرنگ استاندارد و مناسب برخوردار باشندي بايکي ترافيها ـ حفاظد
 ١٥٠و ١١٥د ياده باين پي عابري برايکي ترافي حداقل و حداكثر ارتفاع حفاظ ها ـه

 .متر در نظر گرفته شوديسانت
 .متر در نظر گرفته شودي سانت١٥د ي حفاظها بايبرنگ رو نوار شي حداقل پهناـو
 ي برايکي حفاظ ترافين روين نوار شبرنگ از سطح زمي حداقل ارتفاع نصب اولـز

 .متر در نظر گرفته شودي سانت٣٠ن يعابر
 حوادث و شبه حوادث ي تمامباشند مي کارکنان شاغل در کارگاه موظف  ـ82ماده

  به سرپرست کارگاه يا مسئول ايمني گزارش داده و مسئولينبوقوع پيوسته را در اسرع وقت
ق شرح حادثه در دفتر حادثه اقدام و کارفرما مكلف است يد نسبت به ثبت دقيمربوطه با

 ياجتماعتأمين  و حسب مورد يکار و رفاه اجتماع، گزارش مربوطه را به ادارات تعاون
 .نديمحل ارسال نما

 فصل سوم ـ مقررات اختصاصی 
و ) دامپر(  مصالح يين حمل بار و جابجايا عامل انجام کار با ماشي راننده  ـ83هماد

 :باشد مير يت موارد زيتريلر قبل از حركت موظف به رعا
 . بار ممنوع استي محفظه دپويها يوارهش از ارتفاع دي بيري بارگ ـالف
د بطور لغزش و يا سر خوردن آنها وجود دارد باي،  بارهايي كه احتمال ريزش ـب
 .بخشي مهار و سپس حمل گردند اطمينان

 هنگام  از لغزش نابه کهاي باشداي شکل روي تريلر، بايد به گونهج ـ چيدمان بارهاي لوله
 . بعمل آيديريآنها جلوگ

 باشد كه باعث نامتعادل يد به نحوي بارها در  محفظه مربوطه بايري نحوه بارگـد
 .گرددساختن وسيله نقليه در هنگام حرکت ن

 بايد با رعايت باشند مي طول زياد و يا نوسان ي حمل و جابجايي بارهايي که دارا ـه
 .ن مربوطه صورت پذيرديكليه مسايل ايمني و قوان

شن و ، ماسه، آجري،  ساختمانيهانخاله ،  خاکيها تودهيري هنگام بارگ ـ84ماده
 از يکمپرس، دامپر، ونتيم مربوطه حداقل فاصله کايآالت عمرانمانند آن توسط ماشين

 .متر باشدي سانت٦٠ و لودر بايد يکيل مکانيب
 از بار كردن رها. شود تخليه كاميون داخل به مناسبي ارتفاع از بايد  بار ـ85 ماده

 .است ممنوع محفظه كاميون داخل به زياد ارتفاع
 انيکيبيل مک پايداري كه اطمينان حاصل شود بايد بارگيري شروع از  قبلـ 86ماده

 .شود مي حفظ مانور، و بارگيري زمان در
، شده بار در زمان حرکت لودر با جام، بيشتر دستگاه تعادل حفظ براي  ـ87ماده

 .داشته شود نگه زمين نزديك د جاميبا
 بارگيري و از انتخاب افقي نسبتاً سطوح در المقدور حتي بايد بارگيري  مكان ـ88ماده

 .شود خودداري متداول هاي باركننده با دار شيب درسطوح
 و يات حفاري از عملير مصالح ناشيا سايها  نخاله، خاک كه صورتي در  ـ89ماده

حمل بار  يا و ن بارکنندهيماش بايدباشند،  ميو آوار  ريزش مستعد بارگيري ر آن که درينظا
 .گيرد قرار ريزش محل به نسبت منيمناسب و ا وضعيت در

 حصول و سازي ايمن از پس تنها ريزش مستعد رجبهه كا در بارگيري ـ90ماده
 .مجازاست كار ي جبهه ريزش عدم از اطمينان

 نظر در كار عمليات بر ناظر نفر يك بايد ريزش مستعد كارهاي جبهه در ـ91ماده
 عاليم كارگيري به با آمده وجود به وضع از را كاربران، لزوم صورت در تا شود گرفته

 .سازد مطلع مشخصي
 آن محفظه كه حالي در  حمل مواد و مصالحي عمرانآالت ماشين حركتـ 92ماده

 .است ممنوع دارد قرار تخليه وضعيت در
 ايمن و مطمئن اي فاصله در بايد  حمل مواد و مصالحي عمرانآالت  ماشينـ93ماده

 .باشند بار ي تخليه براي اجازه منتظر و بايستند تخليه محل از
 مسطح و صاف سطوح در بايد ل مواد و مصالح حمي عمرانآالت ماشينـ 94ماده

 .آالت زاويه دار باشند، ممنوع است که اين ماشين شرايطي در گيرند، تخليه قرار تخليه براي
 بايد آن، راننده حركت از قبل و جام دستگاه از بار ي تخليه از  پسـ95ماده

 .است خالي بار از محفظه كه نان حاصل نمايدياطم

 د دريبا ن حمل مواديماش، تخليه جك كردن فعال از قبل و يهتخل  هنگامـ96ماده
 .باشد شده متوقف كامالً خود محل

 چشمي بازرسي پايداري، نظر از كار به آغاز از قبل بايد را تخليه هاي مكانـ 97ماده
 هاي ترك (خاكريز ي لبه موازات به هايي ترك يا و شكاف ي مشاهده صورت در تا نموده

 .شود جلوگيري مكان آن به آالت اشينم ورود از) كششي
 آالت ماشين وزن تحمل تخليه، مكان دهد نشان شواهد كه مواردي در ـ98ماده

 . كرد تخليه ناپايدار ي محدوده از امني فاصله در را بار بايد ندارد، را باربري
 سست خاكريزهاي ي لبه فاصله مناسب از بار بايد تخليه هنگام بهـ 99ماده

 .شود رعايت
بصورت دستي ) دامپر( زماني كه اهرم در تخليه بار محفظه كاميون حمل بار ـ100ماده

ه بايد طوري طراحي شود كه فعال نمودن ي اهرم در تخلي براي ابزار كنترلشود ميفعال 
ن و يه مواد مانند داخل کابي خارج از تخليعمل باز و بسته كردن آن بصورت ايمن در محل

 .فظه صورت پذيرد محيا پشت آن در ابتداي
 محل، در ه باري تخليبرا) راهبر(دهنده  استفاده از فرد عالمت صورت درـ 101ماده

 در بايد فرد مذکور د وينما دهنده استفاده عامل انجام کار موظف است از فرد عالمت
شده و  است، مستقر تخليه محل به رفتن عقب حال در كه كاميوني از ايمن ي فاصله

م يافت عاليکند و هنگام عدم در مناسب استفاده دهنده عالمت چراغهاي  صورت لزوم ازدر
 .دين اقدام نمايراهبر نسبت به توقف ماش

 و طراحي اي گونه به بايد تخليه تجهيزات و ها رمپ ارتباطي، راههاي ـ102ماده
 .باشند دارند، قرار آن معرض در كه نيروهايي تحمل به قادر كه شوند ساخته

 فواصل، عرض مانند تخليه تجهيزات ابعاد و ارتباطي هاي راه اتمشخصـ 103ماده
 متحركي تجهيزات كه باشد اي گونه به بايد، سقف تا كف ارتفاع و ها ديواره تا باربري وسيله

 .دهد جاي خود در ايمن نحو بهشوند،  مي وارد مكان اين به تخليه عمليات براي كه را
د در هنگام کار نسبت ي نباي عمراني حفارتآال ماشينعامل انجام کار با  ـ104ماده

 .دي خود  اقدام نمايکيل مکانير محل استقرار بي در زيبه حفار
 يهافيق، آالتي مانند پمپ بتننيهاي ورودي يا خروجي ماشدهانهـ 105ماده

ر آن كه احتمال سقوط يا ورود افراد يا اعضاي يمان و نظاي انبار سيلوهايس، کسريتراک م
ران به آنها وجود دارد بايد به نحوي حفاظ گذاري گردد كه امكان وقوع حادثه بدن كارگ

 . ميسر نباشد
 : استير الزاميت موارد زيرعا )  scraper(پرين اسکريهنگام کار با ماشـ 106ماده
 .نان به کشنده متصل شوديک رشته کابل اطميد توسط يپر باي اسکر ـالف
 .رديگاه قرار گ يهد بعنوان تکيها با غهيجام ت ،پري اسکريها غهيض تي هنگام تعو ـب

 :ر باشندي زي مشخصات فنيد دارايرپاش باي قآالت ماشينـ 107ماده
هاي فلزي پوشيده  آالت قيرپاش بايد توسط ورقه الف ـ سطوح چوبي ماشين

 .شده باشند
 .من باشدي مناسب و ايها  حفاظيد داراير پاش باي قآالت ماشين مخزن  ـب
د توسط حفاظ مقاوم در برابر ي بايکار آسفالتآالت ماشينر در يپاشنده ق محل  ـج

 .ظت شوندفآتش محا
  به منظور پيشگيري از آتش سوزي ناشي از کف ايجاد شده در قير موجودـ108ماده

 :ر اقدام گردديت موارد زيد نسبت به رعاير پاش بايدر ق
 . به مشعل باشددن کفي ممانعت از رسي برايگ مجهز به ابزاري د ـالف
 .ر کف زا استفاده شودي از مواد غ ـب

ر و آسفالت در ي مشاهده و مشخص کردن سطح قياستفاده از شعله براـ 109ماده
ن کار ي ايل مناسب برايداخل مخزن ممنوع بوده و عامل انجام کار موظف است از وسا

 .دياستفاده نما
ک ورق مقاوم در برابر يد با يرپاش باي قيها ني در ماشي پاششيها ي اسپرـ110ماده

 . مجهز گردندباشد مي مشاهده ي برايا چهي دريآتش که دارا
 کارگران نبايد پيش از تخليه کامل فشار درون مخزن تانكر قيرپاش نسبتـ 111ماده

 .نديد اقدام نماي بازديهاچهيبه باز نمودن در
  بايد مجهز به يکآالت عمراني حمل مواد قيري، اسفالت و سوختي  ماشينـ112ماده

 . فوم باشنديخاموش کننده محتو
کارفرما مکلف است هنگام اسفالت کاري بر روي مسيرهاي عمومي نسبت ـ 113ماده

 .دي مناسب اقدام نمايکيستم کنترل ترافي سيبه اجرا
 را بعد از سرد شدن ير و نفتي مواد قي کارفرما مکلف است ظروف محتوـ114ماده

 .ديموده و حمل نما ني باالبر بارگذاريرو
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ات اسفالت يکننده در عمل قي حرارت دادن رقي استفاده از شعله گرم براـ115ماده
 .ي ممنوع استرپاشي و قيکار

، ر و اسفالتي حمل قي عمرانآالت ماشين باز و بسته نمودن در مخزن ـ116ماده
 .نوع استباشد مم بونکر سيمان و حمل مواد سوختي و نظاير آن هنگامي که تحت فشار مي

آالت عمراني حمل مواد قابل اشتعال و انفجار، در مواقعي   استفاده از ماشينـ117ماده
 مؤثر يدهد فقط با استفاده از کنداکتورها يکه عامل انجام کار را در محدوده خطر قرار م

 .باشد مي مناسب مجاز يکي الکتريها قي و عايکيالکتر
ط يد به جز در شرايغه نباي تي داراي عمرانآالتنيعامل انجام کار با ماش ـ118ماده

 .دين استفاده نماي توقف ماشيغه دستگاه براي از تياضطرار
 با ارتفاع يوارهاي ديد روي ثابت نباي حفارآالت ماشينها و  روبيانواع الـ 119ماده

ک نقطه ي مذکور حداقل به آالت ماشيننکه ي استفاده شوند مگر ايک متر حفاريش از يب
 .من مهار شده باشديامحکم و 

ها و اقدامات  يبررس،  سطح جادهيزن کارفرما مکلف است قبل از غلطک ـ120ماده
 لبه يمنياي،  عموميمنيا، ت مجازير ظرفي نظيمنياتأمين  يكنترلي مناسب و الزم را برا

 .ها به عمل آورد بيترانشه ها و ش
 :کند مي که غلطک کار نيهنگام ـ121ماده
 .گرفته شوديد ترمز  با ـالف
ن ي ثقل زميرويد در دنده مخالف نيب قرار گرفته است باي چنانچه غلطک در ش ـب

  .يردقرار گ
 .يت خاموش باشدد در وضعيا کليچ ي سوئ ـج
 .د توسط موانع محکم و مقاوم مسدود شوندي چرخ ها باـد

 که عامل انجام کار در حالت پياده ييها ا غلطکي يحركت غلطك دست ـ122ماده
 . را در هر جهت كنترل نمايد غلطکگيرد بايد از نوعي باشد كه حركت  کنار غلطک قرار ميدر

هاي كششي،   عملکرد ارتعاشي استوانه در غلطك خاموش كردنيبراـ 123ماده
عامل انجام کار بايد به راحتي قادر به انجام قطع عملكرد از طريق ايستگاه كنترلي نصب شده 

 . در ماشين باشد
 حدود تماس شغلي در خصوص ارتعاشات بايد در زمان استفاده از ـ124ماده

 هاي حفاري براساس مقررات و چکش ، بولدوزر)ويبره( ارتعاشي هاي غلتك آالتي نظير ماشين
 .  اعمال گردد يجار

 ،ي از حدود تماس شغلآالت ماشينزان ارتعاش يدر صورت افزون بودن م :1تبصره
 .شوند مجهز ارتعاش هاي عايق ها و  به ميراکنندهآالت  ماشينديبا

  هاي شغلي ناشي از ارتعاشات بيماري عارضه بروز از پيشگيري  براي:2تبصره
 كاركنان مورد د دريبا اي دوره و ساليانه پزشكي معايناتي،  عمرانآالت ماشينها و  دستگاه

 .گيرد انجام ارتعاشات معرض در
د يبا،  فشردهيستم هواي با سياه ل واگنير دري نظي حفارآالت ماشينـ 125ماده

 .نترل گرد و غبار مجهز شده باشندستم کيبه س
 و يات برقتأسيس کنترل از راه دور در محدوده آالت ماشين استفاده از ـ126ماده

 . ممنوع استيمخابرات
 :دي قابل حمل بايکي از ابزارآالت پنوماتيبردار  و بهرهيانداز راه ـ127ماده
 .ن را به حداقل برسانديدمات شروع به کار ماش از صيسک ناشي ر ـالف

 باشد شير هوا بصورت اتوماتيک برداري متغير مي ب ـ در مواقعي که فشار بهره
 .م گردديتنظ

 :دي قابل حمل بايکي فشرده ابزار پنوماتيلنگ هوايلنگ و اتصال شيش ـ128ماده
 . شده باشدي مجاز طراحي فشار کاري برا ـالف
 .ي لوله بسته شده باشدمن به خروجيا بصورت محکم و  ـب

من و ابزار يره ايد به گيبا) ي باديها يلچکش و در (يکي پنوماتي ابزارهاـ129ماده
 . از قالب شدن ابزارها مجهز باشنديري جلوگيآزادساز برا
 هاي زمين در خاك و تسطيح دپوكردن، دادن هل كندن،  عملياتيبراـ 130ماده

 .استفاده شود زنجيري هاي چرخ داراي ايه يد از ماشينبا، داريناپا

 عمراني كه براي ايجاد تعادل ماشين آالت ماشينهاي هيدروليكي  جكـ 131ماده
ده تا در صورت يدار تجهيز گرد  شيرهاي قفلي  بايد به سامانهگيرند ميمورد استفاده قرار 

 .مانع از برهم خوردن تعادل ماشين گردد، بروز اختالل در عملكرد آن
 عمراني که عامل انجام کار بصورت پياده با آن اقدام به انجام آالت  ماشينـ132هماد

، اي مجهز باشند كه در صورت رها كردن فرمان يا اهرم هدايت بايد به سامانه كند، کار مي
 .متوقف گردند
كننده  ييل و نهايآالت تکمنيکارفرما مکلف است در هنگام کار با ماشـ 133ماده

ت ي با قابلييها يم مجهز به پوششک تيک از ي کنترل ترافيبرا، بل تردد قايرهايدر مس
 .دياستفاده نما، انعکاس نور
روند  وسايلي كه براي محكم نگاه داشتن وينچ به بدنه ماشين بكار مي ـ134ماده

بايد طوري طراحي شده باشند كه قادر به تحمل نيرويي معادل دو برابر حداكثر كشش 
 از سيم بكسل رابدون ايجاد تغيير شكل دائمي ي وارده ناشيروي نني داشته و همچنرا

 .ديتحمل نما
 عمراني مجهز به وينچ عقب سوار بايد به صفحات محافظ آالت  ماشينـ135ماده

 ميلي متر بين كاربر و ٤٥×٤٥ ميلي متر و ابعاد ٦در ابعاد و اندازه كافي با حداقل ضخامت 
 .وينچ مجهز باشند

مسئوليت ،  قانون كار جمهوري اسالمي ايران٩٥ و ٩١ناد مواد  به استـ136ماده
 نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه رعايت مقررات اين آيين

 .باشد ميمكلف به جبران خسارات وارده ، بدليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني
 ٩١ و ٨٥ تبصره به استناد مواد ٤ و  ماده١٣٦ فصل و ٣ مشتمل برنامه آييناين 

عالي حفاظت فني  شوراي٥/٤/١٣٩١قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ 
 اجتماعي  به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه١٠/٥/١٣٩١مورد تدوين قرار گرفته و در تاريخ 

 .رسيده است
 االسالمي شيخ عبدالرضا                                                                 

 رفاه اجتماعي و كار وزير تعاون،
 ضمایم
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 یکی بیل مکانـ1 شکل

 لودر ـ 2شکل  
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 ترنچرـ 4 شکل
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  گریدرـ تسطیح کننده7شکل 

  ـ اسکریپرـ تسطیح کننده8شکل 

 سازها ها و فشرده  ـ انواع غلطک9شکل 

 ـ انواع ماشین آالت حمل کننده مصالح و مواد 10شکل 
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 ـ ماشین هاي بار بردار11اشکال 

 ش ـ روسازي راهـ ماشین قیرپاش و آب پا  12شکل

 ـ ماشین تکمیل و نهایی کننده ـ  روسازي راه1 3اشکال

  ـ لوله گذار14شکل 
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  ـ بیل هاي مکانیکی نهرکن15اشکال 

  هاـ الیروب 16اشکال

  تریلر براي حمل ماشین آالت عمرانی-17شکل


