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 -1هدف از تدوين:

 2دامنه
 3مراجع
استاندارد ISO8002:1009
استاندارد ISO 21002:1001
استاندارد OHSAS 29002:1001
استاندارد IEC 461
استانداردهاي وزارت نيرو
مبحث سيزده مقررات ملي ساختمان
پروانه فعاليت شرکت توزیع برق استان مرکزي
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 -5مسووليت
مديريت توزيع برق شهرستانها – ناظران مهندسي و بهرهبرداري – دفتر ايمني و کنترل ضايعات

 -6روش انجام كار:
cm

cm

 -1-6نحوه حمل و نقل و انبارش:

افراد ذیربط باید دقيقا از نوع کاال و نحوه بارگيري تيرهاي گرد روي تریلر آگاه باشند.توجه به توصيههاي فرستنده کاال در رابطه با نحوه بارگيري ،حمل و مهار ایمن بار ارایه توصيههاي الزم به راننده براي حمل ایمن بار حصول اطمينان از تناسب وسيله نقليه مورد استفاده و تيرهاي گرد مورد حمل نظارت بر بارگيري و نيز آگاه کردن راننده از وزن هر بار حصول اطمينان از قرارگيري صحيح بار ،انتخاب مناسب ضربه گيرها و نحوه قرارگرفتن آنها و مهار کاملمحموله
 حصول اطمينان از آنكه تخليه بار براي افراد خطري ندارد آگاهي کامل از مشخصات بار و تاثيرات آن بر شرایط زیست محيطي و خطرات احتمالي -حصول اطمينان از بيمه بودن بار
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 بارگيري بدون در نظر گرفتن الزامات مهار ایمن ،بر روي کفيهاي با سطح صاف ،ممنوع است .کفيهاي دارايسطح برجسته نيز به لحاظ لغزنده بودن تفاوت چنداني با کفيهاي صاف ندارند.
 هنگام بارگيري و تخليه ،تریلر باید در سطحي صاف قرار گيرد .شيبهاي کوچك محل بارگيري و تخليه ،فشاروارد بر اتصاالت مهار را دو چندان ميکنند.
 راننده باید هنگام جابجایي بار و قرار گرفتن آن روي وسيله نقليه در محل امني مستقر شود و زماني که عملياتبارگيري توسط جرثقيل به اتمام رسيد ،شروع به مهار بار کند.
 زماني که تریلر در محل تخليه قرار گرفت ،راننده باید تمام بار را بازبيني کند و براي باز کردن تسمهها واتصاالت ،از ایمني آن اطمينان حاصل کند.
 چنانچه بار براي باز کردن اتصاالت ایمن نباشد ،ميتوان از جرثقيل براي مهارکردن آن هنگام بازکردناتصاالت استفاده نمود .البته راننده باید هنگام تخليه بار در محل مناسبي قرار گيرد.
 راننده باید تغييرات ناشي از نوع بار را بر روي وسيله نقليه به لحاظ وزن ،شكل،اندازه ،توزیع وزني و حجميکه ثبات ،حرکت و ترمز گرفتن وسيله نقليه را تحت تاثير قرار ميدهند ،مد نظر داشته باشد و بعد از طي حداکثر
 90کيلومتر از مسير و به طور متناوب ،بار و سيستم مهار آن را مورد بازبيني قرار دهد و در صورت لزوم مجددا
سيستم مهار بار را تنظيم کند و از عدم انحراف بار در مسير باقيمانده مطمين شود.
 انحراف و نشست بار در طول سفر بندها را شل خواهد کرد ،بنابراین باید طي سفر نيز بار و بندها مرتبا کنترلشوند.
 هنگام توقف در طي راه و حرکت مجدد ،بار باید کنترل شود. بعد از ترمزهاي شدید و ناگهاني نيز بار و بندها باید کنترل شوند. هرچه مرکز ثقل بار در ارتفاع باالتري از سطح زمين قرار داشته باشد ،سرعت وسيله نقليه هنگام دور زدن بایدکمتر باشد .به همين دليل حمل بارهاي با مرکز ثقل باال ،باید با احتياط بيشتري انجام شود.
 براي بستن بارهاي بلند باید از زنجير استفاده نمود ،زیرا به هنگام استفاده از تسمه بافته و طناب ،این بندهادچار کشيدگي مي شوند و پيش از آنکه به کشش الزم برسند ،بار بلند واژگون خواهد شد.

ابزار و تجهيزات مهار بار:
 استفاده از یك زنجير طویل که از یك طرف ریل بند به ریل بند سمت دیگر متصل شود و تخته سر را در برگيرد ،به جاي استفاده از دو زنجير کوتاه ،در جذب و دفع ضربه ها بسيار کارآمدتر است.
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تبصره  -زاویه این زنجير با افق باید حداکثر  40درجه باشد .دليل این امر حفظ کارآمدي و نيز کاهش نيروي
عمودي در محل هاي اتصال زنجير است .یك زنجير با ضخامت  9ميليمتر که در زاویه  40درجه از دو طرف
قرار گيرد ،نيروي مهاري برابر با حداقل 6/5تن ایجاد ميکند.
 دیوارههاي کناري را باید با بند و به طور متقاطع به بارگير بست .به این ترتيب حرکت جانبي بار ،مهار خواهدشد.
تبصره -2اگر بار یكپارچه و داراي پایداري مناسبي باشد و یا داراي تعادل باشند ،براي مهار دیوارههاي کناري
نيازي به استفاده از زنجير نيست و دیوارههاي کناري به راحتي بار را مهار ميکنند.
تبصره -1چنانچه بار بلند و ناپایدار باشد ،دیواره ها نميتوانند از انحراف آن به طرفين جلوگيري کنند.
 هنگام ارزیابي دوام و مقاومت طنابها ،باید موارد زیر رعایت گردد: -2سطح و بين رشتهها در هر متر از طول آن ،بررسي شود.
 -1هنگام کشيدن یك طناب نباید هيچگونه بریدگي یا گرهاي در طول آن براي جلوگيري از باز شدن آن در اثر
کشش وجود داشته باشد.
 -4پس از کشيدن طناب ،کشش اوليه آن پس از مدت کوتاهي آزاد ميشود و طناب باید مجددا کشيده شود.
 براي استفاده از زنجير باید موارد زیر رعایت گردد: -2در صورت وجود یكي از ضعفهاي زیر در قسمتهایي از زنجير که با بار و بارگير در تماس است نباید از
آن زنجير استفاده نمود:
 -2-2حلقههاي شكسته یا خورده شده
 -2-1پریدگي ،شيار ،خراشيدگي یا فرسودگي در حلقهها
 -2-4گرهخوردگي ،پيچيدگي ،خميدگي یا کشيدگي
 -1زنجيرها نباید با سيم یا پيچ به بارگير متصل شوند ،زیرا با ظرفيت زنجير سازگار نيستند.
 -4شعاع انحناي گوشه بار باید بزرگتر از ضخامت زنجير باشد ،در غير این صورت ،ظرفيت بستهبندي زنجير تا
 15درصد کاهش ميیابد.
-1

براي اتصال زنجيرها به بار و بارگير باید از قال ب استفاده شود .قالبها باید به زنجيرهاي مناسب و اندازه
خود متصل شوند.
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 -5در استفاده از جك لوي باید دقت نمود که طول اضافي زنجير باید حداقل برابر ماکزیمم بازشدگي دهانه
جك لوي باشد .در غير اینصورت ،تالش براي ایجاد کشش در زنجير (توسط جك لوي) منجر به صدمه
دیدن زنجير یا بسته نشدن جك لوي خواهد شد .از آنجا که طول اضافي در زنجيرهاي کوتاه ،کمتر از دهانه
جك لوي است استفاده از این کشنده براي زنجير مناسب نيست.
-6

زنجيرهایي که براي مهار بار استفاده ميشوند ،بههيچ وجه نباید براي بلند کردن یا تخليه بار استفاده شوند.

 براي استفاده از سيم بكسلها جهت مهار بار باید موارد زیر رعایت گردد: -2این بندها نباید در نزدیك بستها و رابط ها خم شوند .نزدیكترین نقطه خمش باید حداقل سه برابر قطر
سيم ،از بستها و رابطها فاصله داشته باشد.
 -1براي ایجاد کشش در سيم بكسلها باید از بست تنظيم دوطرفه (تنگ چپ و راست) استفاده نمود.

نحوه استفاده از ابزار مهار بار:
 در رابطه با اتصال بند به کفي باید به نكات زیر توجه نمود: درصورتيکه کفي مجهز به ریل کناري باشد ،بندها باید به ستونهاي نگهدارنده ریل وصل شوند. بهمنظور مقاومت در برابر نيروهایي که توسط بندها اعمال ميشود ،ریل بندها و محلهاي اتصال باید بتوانند دربرابر نيروهاي مهار مقاومت کنند.
 حداقل ظرفيت نقاط مهار بار باید واضح و برجسته روي وسيله نقليه حك شود. طنابها را مي توان به هر نقطه از ریل کناري کفي بست. تسمههاي بافته را نباید با گره زدن به ریل کناري متصل کرد. وینچهاي دستي ،بستهاي انتهایي و تجهيزات مشابه نباید به ریل کناري فشارآورند ،زیرا ممكن است دچارخميدگي و لهيدگي شوند.
 قالبها فقط براي اتصال به زنجير طراحي شدهاند .این ابزارها را نباید به لبه ریل کناري یا بهطور مستقيم بهخود بار متصل نمود.
 چفتها ،قفلها و لوالها باید به گونهاي طراحي شوند که با لرزش بار از یكدیگر جدا نگردند. درهاي بارگير باید به هنگام حرکت وسيله نقليه مهار شوند ،بهطوريکه از حرکت پاندولي درها و آسيب دیدنسایر وسایل نقليه جلوگيري شود.
1
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 در تعيين ظرفيت مهار بار درهاي کناري ،ميزان انحراف از بغل هر یك از درها باید به  200ميليمتر از طرفينمحدود شود.
 اگر نياز است که در طول سفر درهاي باگير باز باقي بمانند ،باید در این حالت طول و عرض مجاز وسيله نقليهرعایت شود.
 مقاومت و ثبات درها و محافظ هاي کناري ،به چگونگي اتصال آنها بستگي دارد .براي جلوگيري از انحراف یاخميدگي آنها ،این تجهيزات باید به شكلي مناسب متصل گردند و به بندها یا برزنتها تكيه داده نشوند.
 براي محافظت بندها در برابر پارگي ناشي از لبه هاي تيز بار ،باید از محافظهاي گوشهاي ،روکشها یا دیگروسایل بستهبندي محافظ در محل اتصال بند با بار استفاده کرد.
 بندها و اتصاالت باید تحت شرایط زیر تعویض شوند: -2ایجاد سایيدگي که بر اثر مالش بند روي سطوح سخت و زبر پدید ميآید و بند بافته ،ظاهري کرکين پيدا
ميکند که منجر به پارگي آن ميگردد.
 -1بندها و اتصاالتي که در اثر عوامل زیر تا  20درصد یا بيشتر از مقاومت اوليه آنها کاسته شده باشد.
 - 4آسيب دیدگيهاي مكانيكي اعم از فشار زیاد بار ،گره خوردگي ،خم شدگي وشكنندگي
 -1تماس با مواد شيميایي
 -5دماي باال وگرماي زیاد
 -6تابش آفتاب به مدت طوالني
 -1آسيب دیدگيهاي ناشي از زنگ زدگي و پوسيدگي
 -9بندها و اتصاالتي که با جوشكاري ترميم یا تعمير شده و با سيمپيچ یا وسایل مشابه متصل شده باشند و یا به
واسطه سایش و خوردگي غيرقابل استفاده باشند.
 زنجير ،طناب سيمي و تسمه فوالدي باید با استانداردهاي زیر مطابقت داشته باشند: -2بندها و ابزارهاي مهار بار نباید گره خورده باشند.
 -1تعمير بند ،در صورت لزوم ،باید مطابق با دستورات سازنده انجام گيرد.
 -4هر بند را باید به گونهاي بست و مهار کرد که هنگام حرکت وسيله نقليه ،باز و رها نشود.

نحوه مهار بارها:
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 در مهار کليه بارها ،بندها باید در جهات مخالف با هرگونه حرکت بار و با زاویه مناسب بسته شوند. مهار بارهاي استوانهاي شكل از قبيل قرقرهها ،کالفها و بشكهها باید توسط وسایل بارگير با تجهيزات خاصیا کانتينرها انجام شود.
رعایت موارد زیر در مورد مهار این نوع بار الزامي است:
 -2این نوع بارها را باید با استفاده از بند ،قيد افقي آنها به حفاظ جلوي بارگير ،نردههاي جانبي و ریل کناري
کفي ،مهار نمود.
 -1برزنت یا چادر به تنهایي نباید براي مهار بارهاي استوانهاي مورد استفاده قرار گيرد.
 -1در مهار قرقرهها ،کالفها و تيرهاي گرد براي جلوگيري از آسيب دیدن یا منحرف شدن بند از روي بار و
کاهش تعداد بندها باید از محافظهاي لبهاي و بالشتكهاي الستيكي استفاده کرد.
 -5براي بارگيري و حمل تعداد زیادي از این نمونه بار که داراي سطح لغزنده نيز هستند ،باید از الیههاي
افزاینده اصطكاك بين الیههاي بار و بار و کفي استفاده کرد.
در مهار بارهاي گرد و طویل روي ضربهگير تخت رعایت موارد زیر الزامي است: -2در این روش مهار ،براي جلوگيري از غلتيدن بار هنگام بارگيري و تخليه ،باید از تيركهاي قایم کناري به
همراه ضربهگير تخت استفاده کرد.
 -1تمام بارهاي گرد و طویل باید با عبوردادن بند از روي هر ردیف ،مهار شوند.
 -4درصورتيکه کل بار توسط یك بند مهار ميشود ،باید از تيركهاي قويتري استفاده کرد.
 -1اینگونه بارها باید از نظر طولي و بيرون زدگيهاي انتهایي بار به طور کامل مهار شوند تا تاثيرات حرکات
شالقي آنها به حداقل برسد.
 -5بيرونزدگي این بارها نباید بيشتر از  10درصد طول بار باشد و حداقل باید با دو عدد بند مهار شوند.
 -1-6نحوه نصب ،صعود و فرود و کار بر روي تيرهاي برق با سطح مقطع گرد:
انواع جرثقيل و نحوه استقرار جرثقيل جهت نصب پایه:
 -2قدرت جرثقيل باید متناسب با نوع تيرانتخاب گردد.
 -1قالب جرثقيل بایستي ازنوع ثابت بوده و وینچي نباشد.
 -4براي اینکه جرثقيل در موقعيتي مناسب براي نصب پایه قرار گيرد باید ابتدا موانع موجود در محل (از قبيل
شبكههاي برق موجود که نياز به خاموشي دارند ،تردد افراد وسایل نقليه و  ).....برطرف گردد.
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 -1بهترین نقطه استقرار جرثقيل جهت نصب هنگامي امكانپذیر است که تكيهگاه دکل جرثقيل (گلداني)
روبروي گود باشد و فاصله جك جرثقيل تا گود براي جرثقيل تا  5تن حدود یك متر و براي جرثقيلهاي  1تا
20تن حدود  1متر باشد.
 -5درصورت وجود موانع اطراف گود و یا محدودیت ارتفاع چنانچه فاصله محل استقرار جرثقيل تا گود زیاد
گردد بایستي دقت نمود تا نيروي وارد بر جكها هنگام باز کردن دکل بيش از حد مجاز نباشد و بایست دکل و
جكها در زاویه مناسبي نسبت به یكدیگر قرار گيرند .لذا توصيه ميگردد از جرثقيل با تناژ باالتر و طول دکل
بيشتر استفاده گردد.
نحوه قرار دادن زنجير و بلند کردن پایه و قرار دادن آن داخل گود:
 -2محل بستن زنجير جهت نصب پایه  2.5متر باالتر از وسط پایه ميباشد .مثال در پایههاي  8متري بين پله اول
و دوم از راس تير و در پایههاي  21متري بين پله چهارم و پنجم از راس تير ميباشد.
 -1بایستي مراقب بود که جاي زنجير و یا قالب آسيبي به پایه وارد ننماید .براي اینمنظور الزم است پایه به
آرامي جابهجا گردد و از وارد آمدن ضربات ناگهاني جرثقيل به پایه جلوگيري گردد.
 -4بعد از اینکه انتهاي پایه به آرامي داخل گود قرار گرفت ،پایه را ميتوان با توجه به شرایط زیر درون گود
تنظيم نمود.
نحوه در خط قرار دادن پایه و شاقول کردن آن:
 -2باید پایه ابتدا و انتهاي هر سكشن را با توجه به موقعيت پایه مذکور نصب و تنظيم جهت و شاقول نمود،
سپس پایههاي مياني را در راستاي مسير پایههاي ابتدایي و انتهایي تنظيم نمود .این کار ميتواند توسط یك
شخص که پایه ابتدایي و انتهایي را در یك راستا رویت ميکند هدایت گردد.
 -1نفري که نصب پایه را هدایت ميکند درصورت داشتن تجربه کافي ميتواند با رویت پایه و هدایت نصاب،
پایه را شاقول نماید.
 -4پس از شاقول شدن پایه ،نفر نصاب بایستي از طرف عمود بر شبكه نيز پایه را شاقول نماید.
 -1پس از مراحل فوق نصاب پایه بایستي جهت پایه را تنظيم نماید :درصورت عدم تجربه کافي ميتوان از
شاقول براي نصب قایم پایه استفاده گردد (مطابق شكل) (باید آنقدر سر پایه را جابجا کرد تا  X2=X1گردد).
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نحوه تنظيم جهت پایه:
الف :پایههاي عبوري :از دو طرف پایه در حال نصب بایستي امتداد شبكه به یك صورت رویت گردد.
ب :پایههاي زاویه:
در صورت استفاده از پایه نوع  Hميتوان پس از استقرار پایه و شاقول نمودن آن از هر طرف پایه به سمت
دیگر در راستاي شبكه نگاه کرد و یك خط کش را از طرف مقابل به اندازهاي جلو آورد که لبه آن در مسير دید
قرار گيرد ،از طرف دیگر پایه نيز همين عمل را تكرار ميکنيم ،مقادیر خوانده شده روي خطکش را در دو
حالت نوشته و ميانگين آن را به دست ميآوریم .حال پایه را آنقدر دوران ميدهيم تا از هر دو طرف لبه خط-

کش با اندازه ميانگين محاسبه شده در راستاي مسير دید قرار گيرد.
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در صورتيکه بخواهيم روي تير گرد از این روش استفاده نمایيم بایستي در ارتفاع مناسب مطابق قد نفر تنظيم
کننده یك تخته را با پيچ روي پایه مطابق شكل فيكس نمود و سپس مالك تنظيم را براساس دو طرف آن تخته
قرار ميدهيم.

ج :پایههاي دروازهاي :مانند روش قبلي (پایههاي زاویه) بااستفاده ازیك خطکش که لبه آن در مسير دید قرار
ميگيرد ميتوان یكي از پایههاي دروازهاي را با دو تير قبل و بعد تابگيري نمود و براي پایه دیگر دروازهاي نيز
بههمين گونه اقدام گردد.

روش دیگر:
ميتوان بهفاصله هرکدام از پایههاي دروازهاي تا محور شبكه نقطهاي را در مجاورت پایههاي قبلي و بعدي آن
مشخص و مسير پایه را با آن نقاط تنظيم نمود( .مطابق شكل)
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مشخصات سنگ مورد نياز:
 -2سنگ مناسب بایستي داراي شكل نامنظم بوده ،صاف و صيقلي ،شكننده و آهكي نباشد.
 -1ابعاد مناسب براي سنگها باید بهنحوي باشد که به راحتي در اطراف پایه ،بين پایه و دیواره گود قرار گيرد
و در هنگام تحت فشار قرار گرفتن بتواند نيروي پایه را به زمين منتقل نماید و در آن لغزش ایجاد نگردد.
 -4وزن سنگ مورد نياز براي پایه  25متري بيش از  2400کيلوگرم و براي پایه  21متري بيش از  2000کيلوگرم
و براي پایه  8متري بيش از  900کيلوگرم ميباشد.
پرکردن گود:
 -2پس از در خط قرار دادن پایه و تابگيري و شاقول نمودن آن بایستي جرثقيل نيروي وارد بر پایه را کاهش
دهد تا پایه با وزن خود برروي زمين کامال مستقر شده و حرکت ننماید.
 -1با چيدن چند تكه سنگ اطراف پایه را کامال پر نمایيد (در پایههاي گرد این کار باید با دقت بيشتري انجام
گيرد ،در جهت و خالف جهت نيرو )
 -4مقداري خاك روي سنگهاي مذکور ریخته تا از جابجایي آنها جلوگيري بهعمل آید.
 -1چيدن سنگهاي متوسط و کوچك اطراف پایه به ارتفاع  10سانتيمتر و سپس ریختن خاك بر روي آنها به-
طوريکه خاك کامال سطح سنگها را بپوشاند و تكرار این مرحله تا گود پر گردد.
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 -5براي جلوگيري از حرکت پایه تحت نيرو هاي مكانيكي وارده بهتر است در قسمت باالیي گود از سنگهاي
نسبتا بزرگ استفاده گردد.
 -6بهمنظور ایجاد بستر نرم براي تخليه انرژي حاصل از ارتعاشات مكانيكي ،سنگ چيني در گود به گونهاي
انجام گردد که  10سانتي متر از لبه گود پایينتر باشد و مابقي گود با خاك پر شده و کوبيده شود.
 -1پس از نصب نهایي پایه ،اطراف پایه با خاك بهصورت کله قندي شود به گونهاي که از جمع شدن آب
اطراف پایه در زمان بارندگي و ......جلوگيري بهعمل آید.
 -1فرمها و سوابق :ندارد
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