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  چکیده

نها نیز در این مقاله سعی شده تا ضمن پرداختن به توضیح انواع ماشین آالت راهسازي و ساختمانی مسایل ایمنی و چگونگی کارکرد ایمن با این ماشی

ه نیاز کشور به ایجاد راههاي زمینی و ساخت و ساز و همچنین مساله تعمیر و نگهداري راههاي کشور ضرورت استفاده از ماشین با توجه ب. بررسی گردد

ی آالت راهسازي و ساختمانی مشخص و در نتیجه آن داشتن آگاهی از مسایل ایمنی کار با اینگونه تجهیزات امري اجتناب ناپذیر می باشد که سع

  .وهش به گوشه هایی از آن پرداخته شودگردیده در این پژ

  

  کلید واژه

  حادثه –ایمنی  –ماشین آالت راهسازي و ساختمانی 

  

  مقدمه

لیت آنها و مساله ایمنی در عملیات ساختمانی و راهسازي از مهمترین مسایل است به کار بردن اصول ایمنی براي جلوگیري از اتالف جان کارگران و معلو

ناشی از وقوع اتفاقات مزبور در جریان کار می باشد در بسیاري از کشورها عملکرد غیر محتاطانه و غیر مسئوالنه شرکتها در مورد جلوگیري از وقفه هاي 

  .غرائم و جرایم می شودمسایل ایمنی باعث باال رفتن حق بیمه و پرداخت 

به موجب این مقررات بایستی . مقررات نسبتا سختی وضع نموده است قوانین ایمنی بعضی از کشورها در مورد کار با ماشین آالت راهسازي و ساختمانی

  .حتما حفاظی براي قسمتهاي متحرك ماشین در نظر گرفته شود

حد  –تعبیه میله هاي حفاظ سقف که در صورت برگشتن و غلطیدن ماشین اتاق راننده خرد نشود  –بهبود و تکمیل سیستم ترمزها  –کمربند ایمنی 

تولید شده در اتاقک راننده و براي کارگرانی که در محوطه کارگاه کار می کنند از مقررات و محدودیتهایی است که قوانین و مقررات  مجاز مقدار صداي

  .اندآمریکا براي کار با ماشینهاي راهسازي و ساختمانی قایل شده 

ختلف قرار دارند با توسعه تکنولوژي و افزایش کاربرد ممخاطرات در محیطهاي صنعتی  با وجود ماشین آالت و ابزار فراوان غالبا کارگران در معرض 

در کارخانجات و محیطهایی که اصول و موازین ایمنی و حفاظت .ماشین در امر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در اینگونه محیطها زیاد می شود

ن دارد کارگر خوب و طراز اول در خدمت چنین محیطهایی مشغول به کار فنی مراعات نمی شود روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و کمتر امکا

انسانی قرار  باشد بنابراین اجراي تدابیر و برنامه هایی به منظور ایمنی و حفاظت فنی کارگران در درجه اول اهمیت در راستاي تامین و نگهداري نیروي

  ازمان به منظور ابداع تدابیر و استقرار وسایل جهت جدر عین حال صرف هزینه و تخصیص اعتبار و برنامه هاي س.دارد

  .لوگیري از حوادث در مقابل منافع حاصل از آن اندك و ناچیز به کار می رود

از هدف از اجراي مقررات ایمنی و دستورالعملهاي مربوطه امکان به وجود امدن محیط سالم است بنحویکه کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس 

بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زاییده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما . عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن

 بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد بست

  .شده و دیر یا زود به سوي زوال تدریجی سوق پیدا نموده و به قهقرا راه خواهد سپرد
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  گذري بر تاریخچه راه و راهسازي در ایران
 دوررانروزگا در ها انسان. کنند می زندگی سرزمین این در ها انــسان که است سال هزارانایران راهسازي ساله هزار چند تاریخ از یادگاري کاروانسراها

 .بود ناهموار و ناامن سخت، که گذارند قدم راهی در دغدغه بی توانستند نمی

 می فائق مشکالت این همه بر زندگی گذران براي همه این با اماداشتند برمی قدم العبور صعب هاي کوهستان در و گذشتند می سخت کویرهاي از آنها

 .است شده تلقی ناپذیر اجتنابضرورت یک همواره آن از پس هاي دوره چه و باستان وراند در چه ایرانیان میان درراهسازي و راه. آمدند

 و شرایط ازناشی زیادي اندازه تا بخش این در آنها مهارت افزایش و توسعه آن تبــــع به و سازيراه به را ایرانیان گرایش علل باید اساس همین بر

 .دانست ایران سرزمین بر حاکم هاي ویژگی

 .دورند یکدیگر از ایران فــالت در شهرها و ها آبادي. اندك بسیار آن در بارندگیو است خشک نیمه کشوري ایران

 دوره در که بود اساس همین بر و دادند انجام سازي راه حوزه دررا بسیاري یافته سازمان هاي تالش هم از دور هاي آبادي این پیوند براي ایرانیان

   .است کرده می فعالیت و داشته مسئولیت زمینه این در مستقل سازمانی سازي راه هـــمیتادلیل به هخامنشی

 راه عنوان به ها راه این نیز هنوز که ساختند خوبی هاي راه خود امپراتورينگهداري براي رومیان. بردند سود بسیار رومیان تجربه از سازي راه در ایرانیان

 .هستند برجا پا باستانیهاي

به اي الیه آن روي و مالت و سنگ باالشه متري سـانتی سی الیه یک باال به پــــــاییناز و کندند می متر یک حدود در را راه بستر یانروم

 و گرد یا خندق درستی به سنگ خرده و پایین دیگريالیه نیز دوم الیه روي ساختند می سنــــگ قلوه سنگ، پاره با متر 25 به نزدیک ضخامت

 استفاده سازي راه براي شیوهاین از نیز ایرانیان. داد می تشکیل ماسه و شن متر سانتی 20 ضخامت به اي الیه راراه نهایی الیه و گرفت می ـرارقـــ

 وروداز پس ازيس راه روند اما شد، می انجام درآمــــــدزایی و تجاري اهداف با ایران درشده احداث هاي راه اغلــب ساسانی دوره در چه اگر کردند

 .دید خود به بسیاري تغییرات ایران به اسالم

 زائران عبور براي راهی است الزمدلیل همین به. برود خدا خانه زیارت به باید باشد، مستطیع که صــــــورتی در مکلفمسلمان فرد هر اسالم، دین در

 که داشتندقرار وضـعی در حج مناسک انجام و قداست لحاظ به مکه و بودن ایتختپ لحاظ به بغدادعباسیان خــــالفت زمان در. شود ساخته خدا خانه

 .شود ساخته آنها به ورود براي راهی بایستی می
 احداث که هایی راه از و گذشـــتهدجله از رفتند، می حجاز به شرق هاي سرزمین از که مسافرتی و شد آسان ها راه احـداثپرتو در خدا خانه زیارت

 به را بغدادو رفت می شرق به که بود خراسان بزرگ راه زمان آن راه شاه ترین معروف. کردند میعبور بودند، گرفته فرا ها ایرانی از اعراب را آنها

 بر که تحکمیمس هاي پل و صحرا از و شد می شروع بغداد خاور در خراسان دروازهاز راه این. کرد می متصل چین، حوالی تا النــــــهر ماوراء شهرهاي

 در و کرد می عبور جهان در کوچکی و بزرگ شهرهاي از راهاین. رسید می ایران هاي کوه به جــا آن از حلوانو به تا کرد می عبور بودند، ساختهرودها

 شده راه شاه این مرکزي طهنقري، نزدیک تهران، امروز و است ایران چاپاري و پستی راه هم همچنان خراســـان بزرگراه شاه نیز حاضر حــــــال

 .است
. نداشت چندانیتاثیر اساسی هاي راه مسیر در تغییرات این اما. کرد تغییر ها جاده مسیر یافت، رونقسلطانیه شهر چون عباسیان، خالفت انقراض از پس

 .بودند زمان ایـــن مشهور هاي راه جمله از تانخوزس ایالت در شده ساختههاي راه. شد ساخته کشور سطح در بسیــــاري مهم هاي راه دوره این در

 و شاپور جندي از جا آن از و رسید می شوشتر به اهوازشمالی راه. رفــــت می عراق   به جا آن از و تیرا نهر به مغرب سمت به که بود راهیاهواز از

 .رفت می اصفهان و گپایگان به جا آن از و لرهاي کوه و مغــــرب سمت به شوش

 هــاي زمان این درکه هرمز و کیش جزیره سیراف، به آنــها از زیادي قسمت و شدند می منشعب شیراز از همهفارس ایالت هاي راه دوران همین در

 .شد می منتهی بـودند، فارس خلیج در بنا ترین مهم طوالنی

 از و بود راه روز دو کرمان بردسیر تا سیرجان از   ایــــندر. شوند می محسوب ایران مهم هاي راه از نیز عباسیان خالفت دوره در کرمان هايراه

 .کردند می طی زمان روز دو مسافرانباید نیز زرند تا ردســـیرب

 که يا گونه بهیافته دست اي ارزنده تجارب به سازي راه روند در ایرانیان و یافت گسترش بسیار ایرانکشور سطح در ها راه تنها نه اسالمی دوره در

 و شهر در گــــوناگون هاي ویژگی با بناهایی ایجاد بود، متصل همبه بزرگ هاي شاهراه و مختلف هاي راه با کشور غرب و شرق جنوب، به شمال

 .یافت رواج کاروانسرا و ربـــاط چون مختلف هاي نام با کوهستانی معابر و کویر حاشیههاي جاده و روستاها

 واقع در بناها این. باشد خان و ساباط رباط، کاربات، چون متفاوتیهاي نام داراي مکان این که شده موجب گذشته در نسراکاروا گوناگون عملکردهاي

 و کاروان مبرم نیاز در باید را بناها گونه این پیدایــش .کردند می پیدا تفاوت آن با جزییات برخی در معماري لحاظ به اما بودند کاروانسرامشـــــــابه

   .کرد جو و جست سفرطول در حمایت به اروانیانک
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ایجاد براي زیار آل بویه، آل سامانی، مانند اسالمی آغازیـن هاي دوره هاي سلسله .است اندك اسالم اوایل کاروانسراهاي مورد در موجود اطالعات

 با بنایی صورتی بـه که سرخـــس _ مشهد جاده کنار ماهی یااههچ رباط و بودند قایل زیادي اهمیت انبار آب و سرا کاروان چون المنفعه عام بناهاي

 .است معماريویژه به اسالمی هنرهاي شکوفایی عصر قمـــري پنجم قرن. است زمان آن یادگارهاي جملهاز شده، بنا ایوان چهار

 شهرها داخـل و ها جاده مسیر در نتیجه در و شد اقتصاد و تجارت روزافزون رونقباعث ها جاده امنیت تامـــین همچنین و متعدد تجاري هاي راه ایجاد

 کاروانسراها و مساجد چون بناهایی احداث در دوره اینمعماري ســــبک و شیـــوه. شـد ساخته متعدد کاروانسراهاي کاروانیان، و کاروان آسایشبراي

 .شد یکسان تقریبا

 این. است مانده جاي بر اي ویرانه نیمه صورت به اکنونکه اســـــت خراسان در )شرف( روانسرايکا با رباط دوره این سراهاي کاروان نمونهزیباترین

 .داشت بسیار اهمیت خراسان جاـدهکه است زمانی یادآور کاروانسرا

عباسیان افول

 از را خود توانستند ایرانیان و شدنوردیده هم در ایرانی مـــنجم و دان ریاضی طوسی، نصرالدین خواجه ویژه به ایرانیانهمت با عباسیان زندگی طومار

   .گرفتند را آنها جاي مغوالن که نپائید دیري همه اینبا اما دهند، نجات ترکان و عباسیان حکومت یوغ زیر

   ایران و مرکزي آسیاي سراسر رتسخیو جهانگشایی از پس و تاخت ایــران به دیگر بار تیمور که بود نکرده مغوالن حمله بارزیر از کمر ایران ملت هنوز

 .افتاد شهرهابین ارتباط ایجاد و ها راه از نگهداري فکر به

دربار در اسپانیا سفیر کالویخو که طوري به. بود مردم اموال تاراج و ممالک تسخیرآن اصلی کار. نبودند سازي راه فکر در وجه هیچ به تیمور و چنگیز

 را خود کوشش نهایت ها راه از نگهداري در تیموریان اما نبودهرهدو این در سازي راه از نسخی نوشته، است، داشته اربسی هاي سیاحت ایران در که تیمور

 .بردند می کار به

 درگیر چنان آن نیز بعدي هاي حکومت. بود تیموریان و مــغوالنتاز و تاخت معرض در همواره ایران عباسیان خالفت از پس دوران در حال هر در

 به اما نکردند تالشـی جدید هاي راهاحداث براي ها حکومت چه اگر دوره این در. نداشتند جدید هاي راه احداث بـــه توجهیکه بودند خود شکالتم

 ساختهآن عمده که هایی راه از نگهداري در داشتند، نیاز همــوار و امن هایی راه به خودحاکمیت محدوده حفظ براي حاکمان همین که این دلیل

.دادند می خرج به فراوان همت بود، عباسیان جمله از پیشین هاي حکومت

آنها کاربرد و التآ ماشین انواع

بولدوزرهاو تراکتورها

 کشیدن ویا جلوراندن تراکتوربه اولیه هدف است متعددي کاربردهاي دارايکه است سازي وساختمان راهسازي االت ماشین تراکتورازمهمترین

 يها دکل ،ها تیغهانواع  ،ریپرها ،مکانیکی هايبیل:  ازقبیل لوازمی کرد نصب میتوان را مکانیکی لوازم تراکتورانواع برروي میباشدرهابا اقسام

.وغیرهواگن ،اسکریپر نظیرکشیدن میکنند هم دیگري هاي استفاده ازتراکتور عالوه به .وغیرهها نهرکن ،ها بیل کج ،جانبی گذار لوله

 به آنها کنترل همچنین موجودهستند اتوماتیک ودنده استاندارد ودرانواعنیرومیگیرند توربوشارژهستند معموال که دیزل ازموتورهاي هاتراکتور

.میباشندالستیکی وچرخ زنجیري چرخ کلی بردونوع تراکتورها است اتوماتیک ودنده هیدورلیککنترل صورت

:کرد زیراشاره موارد به میتوانآنها ازمیان هک دارند فراوانی استفاده موارد بولدوزرها

درخت هاي وکندهها ازبوته آن سازي وپاك زمین طیحست - 1

الخی سنگ وزمینهاي درکوهستانهاي اولیه راههاي ایجاد - 2

زیاد هاي درحجم فشاردادن صورت به خاك توده کردن جابجا - 3

اسکریپرهادادن هل به کمک - 4

اکریزهادرخ خاك کردن پخش - 5

ایجادشدهدرکنارنهرهاي خاك کردن پشته - 6

ساختمانی ازعملیات مانده بقایاي سازي وپاك طیحست - 7

خاکی موقت راههاينگهداري - 8

  معادن کف گودالهاي سازي اكپ - 9
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تراکتورها انواع

زنجیري چرخ تراکتورھاي – الف
 وزن مقدار ها ازپروژهدربسیاري میشوند بندي طبقه وقدرت وزن اندازه برحسب معموال کتورهاترا این داردمختلفی انواع زنجیري چرخ تراکتورهاي

 به موتورآن تولیدي قدرت به توجه بدون آورد وجود به میتواند تراکتور دستگاه یککه کششی نیروي حداکثر مقدار زیرا است مهم زنجیري چرخ تراکتور

 درزمینهاي تراکتوربتواند که میشود باعث ها زنجیرهوجود میباشد محدود کارمیکنند آن روي که اي جاده سطح کشش درضریت وزن مقدار ضربحاصل

باشد داشته فعالیت مناسبکششی وقدرت کم فشاري مقاومت با

الستیکی چرخ تراکتور -ب

 ها ماشین نوع این باشدداشته نظیرآن يوکارها اسکریپرها دادن وهل درکشیدن بیشتري سرعت که شده ساخته جهتازاین الستیکی تراکتورچرخ

آن چهارچرخ نوع کند حفظ خودرا تعادل تابتواند کارکند نظیراسکریپر دیگر ماشین بایکباید حتما آن دوچرخ نوع وجوددارد وچهارچرخ دوچرخ درانواع

 باعث تیزکه سنگهاي داراي درزمینهاي کار درموقع ماشینهااین الستیکهاي پذیري آسیب همه باین است موجود ودودیفرانسیل دیفرانسیل یک دردونوع

 که وجوددارد الستیکها حفاظتجهت مخصوص سیمی ي زنجیرها البته میکند محدود زمینها نوع دراین را ازآن استفادهمیشود الستیک شدن بریده

  رابکاربردآنها زمین باسطح الستیکها اصطحکاك برازدیاد میتوان

مکانیکی هاي بیل

 درخاك برداري گود براي "عمدتامکانیکی هاي بیل است بکاررفته خاکی درعملیات که است ساختمانی مدرن آالت ماشینازاولین مکانیکی هاي بیل

 اولیه تخریببدون سنگها هبجزصخر خاکها انواع درتمام گودبرداري قادربه آن پرقدرت انواع بکارمیرودها نقاله تسمه ویا تریلی یا کامیون با آن وبارکردن

میباشد

.ماشین جلوي الحاقی وقسمت ارابه روي گردان اتاقک قسمت–ارابه:  است شده تشکیل اساسی قسمت ازسه مکانیکی هاي بیل

)کامیون(  الستیکی چرخ شاسی زنجیري چرخ شاسی میشود تقسیم دونوعبه شاسی – شاسی یا ارابه
 میکند ایجاد برداري خاك درمحل بسیارخوبیتحرك قابلیت و میکند ایجاد فوقانی چرخنده اقکات براي اطمینان وقابل ثبات با زنجیريچرخ شاسی

 نوع برحسبکه ي درموارد میکند فراهم را سست خاکهاي کاربرروي امکان که میکند ایجاد خاك بررويفشارکمی چرخها وسیع سطح دلیل به درضمن

 کمی سرعت بیلها اینگونه درعوض میکند پیدا اهمیت درماشین زنجیرنقش باشد داشته وجود لغزندگی ومسئله نیازبوده مورد بیشتري اصطحکاك خاك

دارند

 باشد محکم استفاده مورد راه وسطح بودهسفرزیاد تعداد که کوچکی کارهاي براي ولذا بوده بیشتري حرکتی سرعت داراي الستیکی چرخهاي شاسی

را وآن میشود نصب کامیون عقب درقسمت دیگرکه ونوع میگرد فرمان ازاتاقک که متحرك خودعنو:  است خودبردونوع شاسی نوع این مفیدترند

میگویند کامیونی

.میرسد درساعت کیلومتر80 دوم نوع وسرعت 50 اول نوع سرعت

:مکانیکی بیلهاي انواع

معکوسجام با مکانیکی بیل -الف

.کششی وبیل خمپشت بیل – بیل کج:قبیل از شود می داده متعددي اسامی بیل این به

.مناسبندحفاري وبراي هستند هیدرولیکی و مکانیکی نوع دو در بیلها این

کابلی سیستم با مکانیکی بیل -ب

 و مکانیکی نوع دو در بیل این. استشده متصل بیل آن جلویی انتهاي ودر بوده چرخها بر سوار که گردانی اطاقک از است عبارتمکانیکی بیل این

.باشند می ولیکیهیدر

)دراگالین(کششی بیل -ج

 کششی بیل.است شده تشکیل مختلف قسمتهاي کنترل جهت الزم کابلهاي و کششیبیل جام – جرثقیل – فرمان اطاقک ازیک دراگالین کششی بیل

 و حفاري براي آن طویل بازوي. گیرد می رارق استفادهمورد زمینهاي انواع ودر است خود اتکاء سطح از پایینتر وخیلی باالتر خیلی سطوحدر است قادر

  .میباشد ماشین این محاسن از کوتاه کار سیکل وزمانبوده مفید شده کنده مواد تخلیه
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جرثقیل-د

اتصال اب. میرود بکار آنها دادن وحرکت سنگین اجسام کردن باند براي معموال وجرثقیل وقلب مشبک بلند تیر ویک فرمان اطاق از شده تشکیل جرثقیل

 باشند می هیدرولیکی و مکانیکی نوع دو بر هم ها جرثقیل.نموددیگري هاي استفاده از توان می جرثقیل بلند مشبک تیر انتهاي به مختلف دستگاههاي

.باشند می هیدرولیکیبیشتر امروزه که

اسکریپر

.دهدمی انجام تنهایی به وزیادرا طمتوس مسافتهاي در خاکی مواد وتخلیه وحمل بارگیريعمل که است اسکریپرماشینی

 معموال که جام قسمت تخلیه دیواره یا جام عقب بارگیرودیواره قسمتجلویی دیوار)  جام( بارگیر قسمت:  است شده تشکیل اصلی قسمت اسکریپرازسه

 جام داخل به آنرا خاك برش وبا نفوذمیکندخاك داخل به بارگیري درحین تیغه این میباشد پایین درقسمت تعویض قابل برنده تیغهیک داراي سربازاست

 دیواره میشود جام جلوییدیواره باالبرجانشین قسمت باالبر داراي ي دراسکریپرها وباالبرود پایین ومیتواندبوده حرکت قابل قسمت این.  میکند هدایت

میکند بارکمک تخلیه به خاك دادن هل باکه دارد وجلورا عقب به حرکت قابلیت تخلیه دیواره یا جام عقب

  طبقه بندي ماشین آالت راه سازي و ساختمانی

  :اصوالً ماشین آالتی که در کارگاه مورد استفاده قرار می گیرنند عبارتند از

  .غلتک، غلتک هاي استاتیکی و دینامیکی، بیل مکانیکی –لودر، بلدوزر، گریدر، اسکریپر : ماشین آالت سنگین مانند) الف

  .کمپرسی، آبپاش، جرثقیل کامیونی، تراك میکسر، پمپ بتون فینشر: نیمه سنگین مانند ماشین آالت)ب

  لندرور، پیکان و غیره : ماشین آالت سبک مانند) ج

 ماسه شور و –سنگین شکن  –تسمه نقاله  –موتور جوش  –دستگاه بتون بتونیر  –ویبراتور : مانند) ماشینهاي متفرقه(سایر ماشین آالت کارگاهی ) د

  .ماسه ساز و غیره –شن شور 

  بلدوزر

اگر به ابتداي این وسیله یک تیغه نسبتاً بزگ هم براي حمل . غلتکها –واگنها  –اصوالً تراکتور وسیله اي است براي هل دادن و کشیدن اسکریپرها  

در انگلدوزر، زاویه چرخش در  .ه آن آنگلدوزر گویندیک تیغه متحرك باشد ب. مواد وصل شود و این تیغه ثابت باشد ماشین حاصله بلدوزر نامیده می شود

همچنین به بلدوزر چرخ الستیکی مفصل دار و کمرشکن نیز گویند که این مفصل باعث زیاد شدن قدرت . درجه است 40الی  30صفحه قائم حدود 

همچنین به بلدوزر چرخ الستیکی مفصل دار . رجه استد 40الی  30موارد استفاده از بلدوزر، زاویه چرخش در صفحه قائم حدود  .مانور ماشین می شود

  .کمرشکن نیز می گویند که این مفصل باعث زیاد شدن قدرت مانور ماشین می شود

  :موارد استفاده بلدوزر ها عبارتند از

  .تسطیح زمین و پاکسازي آنها از بوته و کنده هاي درخت       - 1

توضیح اینکه حدوداً حداکثر فاصله حمل توسط ) (m 91.44(فوت  300ن آن تا مسافتی حدود جابجاکردن توده خاك به صورت فشار داد       - 2

  ) متر در نظر می گیرند 90بلدوزر را 

  ایجاد راههاي اولیه در کوهستانها و زمینهاي سنگالخی        - 3

  کمک و فشار دادن به اسکریپها        - 4

  پخش کردن خاك در خاکریزها        - 5

  ه کردن خاك در کنار نهرهاي ایجاد شدهپشت       - 6

  تسطیح و پاکسازي بقایاي مانده از عملیات ساختمانی        - 7

  نگهداري راههاي موقت خاکی        - 8

  پاکسازي محل گودال قرضه و گودالهاي کف معادن        - 9
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  انواع تیغه هاي بلدزورها

  تیغه مستقیم        - 1

  تیغه یونیور سال       - 2

تیغه کوشن         - 3

شکل Vتیغه       - 4

تیغه انگل دورز       - 5

  لودر

این ماشین از نظر شکل . اصوالً لودر یا بیل بار کن یکی از مهمترین ماشین آالت ساختمانی می باشد که در انواع مختلفی طراحی و ساخته می شود

تقسیم بندي می شود که به طور کلی در دو ) overhead liader(ر و اورهد لود) Arm liader(ظاهري به لودر معمولی، لودر معدن، آرم لودر 

: همچنین لودر داراي جامهاي مختلفی از قبیل. نوع چرخ الستیکی و چرخ زنجیري که هر دو آنها به صورت هیدرولیکی کار می کنند ساخته شده است

یر و جام مواد سبک دانه و جام همه کاره است که هر کدام براي کار جام پوشال گ –جام کنده گیر  –جام سنگ گیر  –جامهاي معمولی، جام سنگ گیر 

همچنین دو نوع جام یکپارچه و چند پارچه وجود دارد که نوع چند پارچه آن داراي انعطاف پذیري بیشتري بوده می تواند مانند . مشخص ساخته شده اند

  .نین نوع دیگري از جام وجود دارد که می تواند عمل تخلیه را از پهلو انجام دهدهمچ. کالمشان جهت خاك برداري قائم مورد مورد استفاده قرار گیرد

  کامیون

کامیون معمولترین روش براي حمل و نقل مواد خاکی است و با انعطاف پذیري زیاد بین پروژه ها سفر می کند و داراي نوع کمپرسی که مخصوص 

  .ع مخصوص خارج از جاده داراي ابعاد بزرگتر و ظرفیتهاي چند صد تنی استحرکت در جاده و خارج جاده است ساخته می شود که انوا

اصوالً تریلیهاي مخصوص حمل خاك از واکن مخصوص حمل خاك به عالوه یک تراکتور یا کامیون تشکیل می شود و مواد حاصل حمل شده در آنها 

  .اصوالً از عقب یا کف یا از پهلو تخلیه شده در محل تخلیه کاربرد دارد

  :مانند پهن کردن شن در الیه هاي اساس و زیر اساس میزان بار کامیون یا بار مجاز کامیون به مسائل زیر بستگی دارد

  ظرفیت افقی خاك        - 1

  ظرفیت کود شده خاك       - 2

  ظرفیت اندازه گیري شده در کارخانه ساخت ماشین        - 3

از فرسودگی و قدرت مانورشان کاسته نشور در ضمن می توان با اضافه کردن تخته هایی در باال طرفیت باید به اندازه ماشینها، بار گیري انجام شو تا 

  .باربند را اضافه کرد

  .سیکل حمل مواد به وسیله کامیون شامل دو سیکل ثابت و متغیر است

  .مجدد کامیونمدت زمان الزم براي بارگیري، حمل، تخلیه، بازگشت، مدت زمان الزم براي نوبت : سیکل ثابت

  .بستگی به نوع و سرعت کامیون دارد که در کامیونهاي مختلف متفاوت است: سیکل متغیر

  گریدر

کندن جوي و مخلوط کردن و پراکندن  –شکل دادن شیبها و تسطیح دامنه خاکریزها و خاك برداریها  –گریدر موتور دار اصوالً براي تنظیم شیب 

همچنین براي برف روبی و برداشتن الیه . از این ماشین در راه سازي و عملیات ساختمان نیز استفاده می شود. رودمخلوط خاك و مواد قیري به کار می 

در ضمن با دقت در عملیات گریدر   می توان مقدار قابل مالحظه اي از هزینه پروژه ها را کم . نیز کاربرد دارد) پاکسازي زمین(هاي سست سطح زمین 

گویند و شکل بندي و تنظیم نهایی هر الیه از راه راه ) تعادل(رداري از قسمتهاي بلند و خاکریزي در گودالها را عمل باالنس اصوالً عمل خاکب.کرد

  .عملیات اصالح گویند
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  :حداکثر تلرانسها یا رواداریهاي قسمتهاي مختلف راه که توسط گریدر تنظیم   می شود عبارتند از

Subgrade  )4- 8) سابگریدmm  متردر  

Sub base )2-4)زیر اساسmm در متر  

Base )1)اساسmm در متر  

  در متر mmدر رویه رواداري 

  .که البته این مقادیر در مورد فرودگاهها و شاهراهها کمتر هم خواهد شد 

  :توضیح اینکه

حفاظت جاده اي از گریدر استفاده و در باال بردن تولید اصوالً اگر در نگهداري و .مقدار خطاي مجاز قابل قبول در راه سازي را تولرانس یا رواداري گویند 

  .هم می تواند باشد% 20و کم کردن هزینه تأثیر به سزایی دارد و این میزان ازدیاد تولید تا 

  انواع غلتکها

ارتعاش و کنترل براي کوبیدن  –ضربه  –اصوالً غلتکها وسیله اي براي متراکم کردن مصالح خاکی و سنگی هستند که از چهار پارامتر وزن استاتیکی 

تمام ماشین آالت متراکم کننده وزن استاتیکی دارند و بهترین ماشین براي . خاك استفاده می کنند که وجود این پارامترها بستگی به نوع غلتک دارد

ت جانبی را به صورت تغییر حرکت تراکم یک خاك بخصوص ماشینی است که از تغییر محل جانبی خاك در اثر تراکم جلوگیري می کند و تغییر حرک

نیروهاي ضربه و ارتعاش داراي شکل نیرویی مشخص و مثل هم هستند و فقط فرق آنها در تعداد تواتر آنهاست که در ضربه تعداد  .عمودي در بیاورد

رد خاکهاي غیر چسبنده از تأثیر بسیار زیادي همچنین پارامتر ارتعاش در مو. ضربه در ثانیه است 80ضربه در ثانیه و در ارتعاش تعداد تواتر  10تواتر 

  .برخوردار است

  انواع غلتکها

  پاچه بزي یا زایده دار        - 1

  با چرخ فوالدي صاف       - 2

  غلتک پنوماتی       - 3

  غلتکهاي لرزنده       - 4

  ایمنی کار با ماشین آالت راهسازي

با وجود این سوانحی که رخ می دهد . شود که تا حد امکان ایمن و کارامد باشد در طراحی و ساخت زمان زیادي صرف شده است تا ماشینی ساخته

ایمن و یک ماشین که سرویس و نگهداري آن به خوبی صورت گرفته باشد تشکیل -یک شخص هوشیار. اکثرا به علت عامل انسانی است

ی و دستورالعملهاي ایمنی کار با ماشینهاي راهسازي می توان بنابراین با توجه به نکات ایمن. یک مجموعه ایمن و کارامد و پرسود را می دهد

دث گامی موثر برداشت لذا بر آن شدیم تا در این مقاله مباحثی را در مورد ایمنی و چگونگی کار ایمن با ماشین در کاهش و پیشگیري حوا

استانداردهاي مربوط . بایستی بدان توجهی خاص نمود یکی از مواردي که در موقع خرید یک ماشین . آالت راهسازي و ساختمانی ارائه نمائیم

اشاره  CEبه آن و به خصوص استاندارد سطح ایمنی مربوط به ماشین خریداري شده است که از جمله این استانداردها می توان به نشان 

  .نمود که توضیحات کامل در مورد آن به شرح زیر آورده شده است
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EMCاعالمیه  – CEنشان 

   CEن نشا

را طبق ) ملزومات ایمنی و نیازهاي ضروري(می باشد این بدان معنی است که وقتی ماشین تحویل مشتري می شود  CEاین ماشین داراي نشان 

  .دستورالعملهاي ایمنی ماشین در اتحادیه اروپا دارا می باشد

  .امر بر عهده خود او خواهد بود اگر شخصی با اعمال تغییرات ایمنی ماشین را تحت تاثیر قرار دهد مسئولیت این

گواهینامه صدا هم براي . براي این ماشین وجود دارد db(A)بعنوان مدرك تائیدیه اعالمیه اتحادیه اروپا و تائیدیه صدا مربوط به سطح صدا بر حسب 

  .مقدار صداي بیرونی و همچنین تضمین سطح صدا می باشد

  EMCاعالمیه 

است باعث ایجاد تداخل با سایر تجهیزات الکترونیکی شود یا این که تحت تاثیر تداخل ناشی از تجهیزات  تجهیزات الکترونیکی ماشین ممکن

  .الکترومغناطیسی خارجی قرار بگیرد که در این صورت ممکن است موجب بروز خطرات ایمنی شود

ملزوماتی که باید در ماشین از نقطه نظر ایمنی رعایت  شرح کلی از EEC/89/336اتحادیه اروپا در مورد سازگاري الکترومغناطیسی  EMCاعالمیه 

  .شود و همچنین حدود مجاز را طبق استاندارهاي بین المللی ارائه می کند

باشند ماشین هاي ما از نظر تداخل الکترومغناطیسی به صورت ویژه تست   CEماشین ووسایلی که این ملزومات را دارا می باشند بایستی داراي نشان 

  .را نیز تحت پوشش قرار می دهد EMCماشین و اعالمیه آن ضوابط  CEنشان . ندمی شو

باشد و روي ماشین از نظر تداخل  CEدر صورتیکه تجهیزات الکترونیکی دیگري روي ماشین سوار شود آن تجهیزات بایستی داراي نشان 

  .الکترومغناطیسی تست شود

راهسازي و استفاده از آنها بایستی به آن توجه ویژه داشت قسمتهایی است که ارتباطی مستقیم با  یکی دیگر از موارد مهم که در خرید ماشین االت

با توجه به حساسیت تمامی قسمتهاي ماشین نسبت به این امر می بایستی توجهی خاص به کابین ماشین .عملکرد اپراتور و ایمنی مربوط به آن دارند

ور در هنگام کار با ماشین بیشترین ارتباط را با آن و تجهیزات مربوطه اش دارد لذا توجه به استانداردهاي آالت راهسازي و ساختمانی داشت که اپرات

  .کابین و شرایط ایمن آن از مسایل مهمی است که در کاهش حوادث و باالبردن سطح ایمنی اپراتور دستگاه تاثیر گذار است

  

ROPS,FOPS  
و ) محافظت سقفی( مخفف التین عبارت حفاظت در برابر سقوط اشیاء  FOPS. باشد ROPS,FOPSردهاي کابین می بایستی داراي تائیدیه استاندا

ROPS  جه تغییرات غیر مجاز مثل  در مورد کابین به هیچ و. است) حفاظت هنگام چپ شدن( مخفف التین عبارت حفاظت در هنگام چپ شدن

پایه ها به منظور نصب کپسول آتش نشانی یا آنتن رادیو و یا سایر تجهیزات بدون در میان سوراخکاري یا جوشکاري روي  –پایین آوردن ارتفاع سقف 

  .گذاشتن با پرسنل بخش مهندسی نبایستی انجام شود

  .فنی کابین به شرح زیر ارائه می گرددجهت آشنایی بیشتر با الزامات کابین توضیحاتی در مورد مشخصات 
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  مشخصات فنی کابین

  

  

  
  

صندلی  یکی دیگر از تجهیزات تاثیر گذار در ایمنی اپراتور و کاهش سوانح وبیماریهاي شغلی صندلی دستگاه و ارگونومیک بودن آن می باشد که وجود

  .ار خواهد بوداستاندارد و ایمن در کاهش خستگیهاي ناشی از کار با این ماشینها و در نتیجه افزایش دقت اپراتور و نهایتا کاهش حوادث تاثیر گذ

. می باشد  EN ISO 7096/2000صندلی اپراتور می بایستی داراي شرایط استاندارد باشد از جمله استانداردهاي موجود در این زمینه استاندارد  

ام کار با ماشین در مفهوم این امر به طور خالصه این است که صندلی می بایست طوري طراحی گردد تا به بهترین وجه ارتعاشاتی را که اپراتور هنگ

اندازه این ارتعاشات به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد زیادي از آنها به ساختار ماشین ربطی ندارد . معرض آن قرار می گیرد را به حداقل برساند

  .سرعت و تکنیکهاي اپراتوري -مانند شرایط زمین
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  :یر توجه نماید اپراتور الزم است به هنگام بکارگیري ماشین به نکات ز

صندلی را بر اساس قد و وزن خود تنظیم نماید.  

زمین محل کار را در شرایط خوبی نگهدارید.  

از تکنیکهاي اپراتوري و سرعت تناسب با شرایط موجود استفاده کنید.

. صندلی ممکن است موجب جراحت اپراتور شودعدم تنظیم صحیح . اگر صندلی اپراتور به درستی تنظیم شود آسایش و ایمنی اپراتور نیز افزایش می یابد

  :تنظیماتی که باید صورت بگیرد عبارتند از 

  

Aزاویه پشت صندلی  

Bتکیه گاه کمر  

Cزاویه دادن و باالوپایین آوردن کف صندلی  

Dوزن اپراتور  

Eجاپایی(تنظیم طولی(  

  

  .وجه به مدل صندلی متفاوت باشدوسایل کنترل براي انجام تنظیمات مختلف ممکن است با ت: توجه  

. داراي چندین سوراخ براي اتصال صندلی است VOLVOپایه اتصال صندلی اپراتور به طور معمول و به ویژه در ماشین آالت راهسازي شرکت 

  .بنابراین با جابه جا کردن صندلی روي پایه می توان از قابلیت تنظیم طولی بیشتري بهره برد

  .زامی است که هنگامیکه ماشین در حال حرکت است به تنظیم صندلی نباید پرداختتوجه به این نکته ال

ارتعاشات وارد بر . به طور کلی یکی از مواردي که در بروز حوادث و بیماریهاي شغلی مربوط به کار با ماشین آالت راهسازي و ساختمانی تاثیر گذار است 

تور قبل از به کارگیري ماشین اطالعاتی در مورد آن داشته باشد لذا در این مقاله به ذکر مواردي در اپراتور از طرف ماشین می باشد که الزم است اپرا

  .زمینه ارتعاشات وصدادر کابین می پردازیم

  بازو –ارتعاشات وارد بر دست 

 ISOمطابق با استاندارد ) یانگین ریشهمربع م( m/s2 RMS 2.5انتشار ارتعاشات وارد بر دست و بازوي اپراتور در طی شرایط کاري واقعی کمتر از 

  .می باشد 8041

  ارتعاشات کل بدن 

قت ماشین با استانداردهاي موجود است که شرکت ولوو سوئد به این امر توجهی خاص دارد لذا یکی از موارد مهم و قابل توجه براي هر ماشین مطاب

ه برده و جدول تهیه شده این شرکت در مورد ارتعاشات وارد بر کل بدن اپراتور جهت توضیح این قسمت از کتاب ماشین آالت راهسازي شرکت ولوو بهر

دارد از نکات مهم به هنگام کار با لودر ساخته شده توسط این شرکت را ارائه می نمائیم تا خوانندگان این مقاله به خوبی دریابند که توجه به جداول استان

  .ر طول عملیات کاري مطابق با جداول زیر و براي کار با ماشین لودر ساخت شرکت ولوو می باشدانتشار ارتعاشات وارده بر کل بدن د. می باشد
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جدول  بایستی این نکته را به یاد داشته باشیم که مقادیر انتشار ارتعاشات وارده بر کل بدن در شرایط کاري مخصوص ودر شرایط خاص زمین به شرح

ت شرکت ولوو ارائه گردیده است و قابل ارائه براي شرایط مختلف کاري نیست و این مقادیر نباید براي تعیین میزان ارتعاش باال و براي دستگاه لودر ساخ

تعیین مقدار ارتعاشات ( براي نیل به این هدف . وارد بر کل بدن در هر شرایط کاري که اپراتور ماشین را در معرض آن قرار می دهد به کار می رود

اپراتور تا حد قابل توجهی می تواند میزان واقعی ارتعاشات را تحت تاثیر  .پیشنهاد می شود ISO/CENرجوع به استاندارد ) ایط مختلفماشین در شر

ات بنابراین این مساله منجر به بروز مقادیر متفاوت ارتعاش. را کنترل می کند... مسیر حرکت و –تکنیک کاري آن  –قرار دهد زیرا اپراتور سرعت ماشین 

  .در یک نوع یکسان از ماشین خواهد شد

  :رهنمودهایی جهت کاهش میزان ارتعاشات در ماشینهایی که بر روي زمین حرکت می کنند 

  .بر اي انجام یک کار مشخص از ماشین با نوع و سایز مناسب و تجهیزات اختیاري و تجهیزات الزم استفاده کنید   -1      

.ه زمین داراي شرایط خوبی استاطمینان حاصل کنید ک  -2      

موانع و سنگهاي بزرگ را بردارید  

کلیه حفره ها و گودالها را پر کنید  

جهت حفظ و نگهداري از زمین برنامه ریزي زمانی و تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنید

  .کنید سرعت ماشین را تنظیم کنید و مسیر حرکت مناسب را جهت به حداقل رساندن ارتعاشات انتخاب - 3

از کنار موانع و ناهمواریهاي زمین عبور کنید  

زمانیکه عبور از زمین بیش از حد ناهموار ضروري است سرعت را کاهش دهید

  .طبق توصیه هاي سازنده ماشین سرویس و نگهداري ماشین را انجام دهید - 4     

فشار باد تایرها  

سیستم هاي فرمان و ترمز  

و هیدرولیک اهرم بندیها و سیستمهاي کنترل

  .اطمینان حاصل کنید که صندلی اپراتور تحت سرویس و نگهداري قرار گرفته و به خوبی تنظیم شده است - 5    

صندلی و سیستم تعلیق آنرا بر اساس وزن و قد اپراتور تنظیم کنید  

مکانیزم تنظیم و تعلیق صندلی را مورد بازرسی و سرویس و نگهداري قرار دهید

ی استفاده کنید و آنرا به طور صحیح تنظیم کنیداز کمربند ایمن
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  .دنده عوض کردن و حرکت دادن تجهیزات را به آرامی انجام دهید –گاز دادن  –ترمز گرفتن  –فرمان دادن  - 6    

  .در سیکلهاي کاري طوالنی مدت یا پیمودن مسافتهاي طوالنی ارتعاشات را به حداقل برسانید – 7    

به سیستم تعلیق بوم مجهز است از این سیستم استفاده کنید در صورتیکه ماشین  

در صورتیکه ماشین به سیستم تعلیق بوم مجهز نیست سرعت را کاهش دهید تا از جهش جلوگیري شود  

وقتی مسافت میان محلهایی که ماشین کار میکند زیاداست ماشین را حمل کنید

  .ناشی از عوامل خطر آفرین دیگري باشدکمردرد مرتبط با ارتعاشات کلی ماشین ممکن است   

  :رهنمودهاي زیر جهت به حداقل رساندن خطر بروز کمردرد می تواند موثر باشد 

صندلی و سیستمهاي کنترل را تارسیدن به وضعیت مطلوب تنظیم کنید.  

آینه ها را طوري تنظیم کنید که نیازي به خم شدن نباشد.  

 وقفه هاي زمانی ایجاد کنیدجهت کاهش نشستنهاي طوالنی مدت درکار.  

از بیرون پریدن از ماشین اجتناب کنید.  

حمل کردن و بلند کردن مکرر اشیاء سنگین را به حداقل ممکن برسانید.  

شرایط فیزیکی و وضع مناسب خود را حفظ کنید.

  .یکی دیگر از مواردي که در ایمنی اپراتور ماشین تاثیر گذار است کمربند ایمنی می باشد

می باشد و باید براي محافظت اپراتور از بیرون پریدن آن زمانیکه ماشین ) محافظت در برابر واژگونی (  ROPSند ایمنی نوع روپایی مکمل کمرب

دیگر  کمربند ایمنی نوع روپایی همچنین به اپراتور در کنترل کردن ماشین در هنگام تغییر مسیر دادن ماشین یا ماشینهاي. می شود استفاده شودواژگون 

  .کمک می کند

اگر کمربند فرسوده شده و صدمه دیده و یا اگر ماشین دچار حادثه شده است که در آن کمربند باید تنش را تحمل کند آنرا تعویض کنید.  

تغییرات در کمربند یا پایه هاي نصب آن نباید به هیچ وجه انجام شود.  

هنگامیکه از کمربند استفاده نمی شود آنرا جمع کنید.  

دون توجه به شرایط کمربند آنرا هر سه سال یکبار تعویض کنیدب.  

 قبل از جمع کردن آن اجازه دهید که کمربند در حالیکه کامال باز است خشک . هنگام شستشو از محلول مالیم آب و صابون استفاده کنید

.مطمئن شوید که کمربند به طور صحیح نصب شده است. شود

  ده و اطالع دهندهصفحات هشدار دهن –برچسب ها 

 –همه صفحات . هشدار دهنده و اطالع رسانی واقع بر روي ماشین را به خوبی بشناسد و به آنها توجه کندبرچسبهاي  –اپراتور بایستی صفحات 

حفظ کرد تا کامال برچسبها را باید از کثیف شدن  –این صفحات . برچسبها روي هر ماشینی نصب نشده اند و به ماشین و نحوه فروش آن بستگی دارد

  .کردنشان اقدام کرددر صورتیکه این برچسبها از بین روند یا دیگر خوانا نباشند باید فورا نسبت به جایگزین . خوانا و قابل فهم باشند

  .برخی از برچسبهاي متداول که براي اطالع رسانی به اپراتور بر روي ماشین ها نصب می شوند به شرح زیر می باشند 

  فن در حال چرخش –هشدار 

  

ماشین می تواند به عقب حرکت کند –هشدار 

  

بررسی کنید که تجهیزات قفل شده باشند –هشدار 

  

خطر گیرکردن و له شدن در زمان فرمان گیري  –هشدار 

ماشین در کمرشکن وجوددارد
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زیر قسمتهایی که باال برده شده اند راه نروید –هشدار 

  

سطح پا نگذاریدروي این   –هشدار 

  

سیستم تحت فشار است –هشدار 

  

هنگام حرکت در جاده هاي عمومی استفاده از کنترل –هشدار 

از غربالک فرمان استفاده کنید –حرکت راحت ممنوع است 

  

کتاب راهنماي  –قبل از اتصال کابلهاي رابط  –هشدار 

اپراتوري را مطالعه کنید

  

سطوح داغ –هشدار 

  

آب رادیاتور داغ است – هشدار

  

سطح روغن هیدرولیک –هشدار 

  

  )گاز کولر(  R134Aمبرد  –هشدار 

  

محل ریختن روغن هیدرولیک –هشدار 

  

محل ریختن سوخت –هشدار 
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خروجی اضطراري –هشدار 

  

  استفاده کنید VCSاز مایع خنک کننده  –هشدار 

  

فیلتر هوا  –هشدار 

  

قطع کن باتريکلید  –هشدار 

  

محل بستن تسمه –هشدار 

  

میزان بلندي صدا در خارج ماشین –هشدار 

  

میزان فشار صدا در کابین –هشدار 

  

محلی براي بلند کردن –هشدار 

  

حداکثر نیروي مالبندي ماشین  –هشدار 

  

اطالعاتی پیرامون بستن تسمه و بلند کردن ماشین –هشدار 

  

ر سرویس و روغن کارينمودا –هشدار 

  

قبل از شروع به کار قفل کمرشکن شاسی را باز  –هشدار 

کنید
  

EMFمیدان مغناطیسی  –هشدار 
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  دستورات ایمنی هنگام کار

  وظایف اپراتور 

 و کسانی که در محیط کار هسـتند  اپراتور باید طوري با ماشین کار کند که خطر بروز سانحه براي خود او و سایر کسانی که از جاده استفاده می کنند

. به حداقل مقدار ممکن برسد 

 اپراتور بایستی کامالً با نحوه کار و کنترل ماشین آشنا باشد و ترجیحاً آموزش هاي الزم را روي ماشین دیده باشد .

 همه قوانین و ضوابط کشوري یا ملزومـات و خطـرات   و لیکن باید به . اپراتور باید از دستورات و توصیه هاي ارائه شده در کتاب اپراتوري پیروي کند

. محیط کار کامالً توجه نماید 

 اپراتور باید کامالً آماده و سرحال باشد و هرگز نباید تحت تأثیر الکل ، دارو و سایر مواد مخدر با ماشین کار کند .

شد اپرا تور مسئول بار ماشین هنگام حرکت در جاده هاي عمومی و محیط کاري می با .

 هنگام کار نباید خطر سقوط بار وجود داشته باشد .

 از پذیرش بارهایی که مشخصاً خطرات ایمنی به همراه دارند خود داري کنید .

اثر فاصله بار روي مرکز جرم و اثر دستگاه هاي اضافه شده به ماشین را مد نظر قرار دهید . ماشین توجه کنید  هبه ظرفیت بار نام .

اشین باید در مرکز محل کار ماشین باشد اپراتور م .

 از راه رفتن و ایستادن اشخاص زیر بازوهاي باالبر جلوگیري کنید مگر این که این اشخاص به نحوي ایمنی داشته باشند یا محافظت شوند .

 7منطقه دور تا دور ماشین و حداقل ( از ورود و استقرار افراد در منطقه خطرناكm  (23ft)  جلـوگیري  ) از حداکثر دسترسـی بـه تجهیـزات    دورتر

ازد کـه  اپراتور می تواند به یک نفر اجازه استقرار در منطقه خطرناك را بدهد به شرطی که بسیار احتیاط کند و تنها زمانی ماشین را به کار انـد . کنید 

. وجود باشد آن فرد در محدوده دید او باشد یا این که عالئم واضحی مبنی بر محل استقرار آن فرد م

  

  سوانح 

 حوادث و سوانح را باید فوراً به مدیریت محل کار اطالع دهید .

 در صورت امکان ماشین را در همان وضعیت ترك کنید .

  رسـی  از انجام اقداماتی که تحقیق و بر. تنها اقدامات ضروري را انجام دهید تا اثرات آسیب دیدگی ماشین خصوصاً جراحات اشخاص را کاهش یابد

. در انتظار دستورات مدیریت محل کار بمانید . را مشکل تر می کند پرهیز کنید 

  بـه   اپراتور ماشین و مدیریت ماشین هاي ساختمانی مسئول محل کار ماشین هستندو باید از حضور افراد متفرقه در آنجا هنگام کار ماشـین ممانعـت

. ماشین باشد از برخورد ماشین با افراد و اشیاء جلوگیري کند اپراتور همواره باید مراقب جلو و عقب . عمل آوردند 
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  ایمنی اپراتور ماشین

 ماشین باید قابل استفاده باشد یعنی باید نقایصی که می تواند موجب بروز سانحه شود ، برطرف شده باشد .

 اپراتور باید لباس مناسب و همچنین کاله ایمنی داشته باشد .

تلفن همراه بایستی به سیسـتم برقـی   . ید استفاده کرد چون موجب ایجاد اختالل در سیستم هاي مهم الکترونیکی ماشین می شود از تلفن همراه نبا

. ماشین متصل باشد و داراي یک آنتن ثابت خارجی باشد که طبق دستوالعمل هاي سازنده نصب شده باشد 

 ي صندلی بنشینید شروع به کار ماشین ، رو/ همیشه هنگام روشن کردن موتور .

 نگه دارید ) مثل کاورها ، در و پنجره ( دست هاي خود را دور از محل هایی که خطر له شدن وجود دارد .

 استفاده کنید ) در صورتی که ماشین به آن مجهز است ( همیشه از کمربند ایمنی روپائی ها .

نقطه تکیه گاه یعنی دو دست و یک پا یا یک دست و دو پا اسـتفاده کنیـد    3از . ده کنید هنگام ورود یا خروج از ماشین از دستگیره ها و پله ها استفا

. هرگز بیرون  نپرید . همواره رو به ماشین قرار بگیرید 

 در باید بسته باشد .

 بررسی کنید که تجهیزات ها به خوبی وصل و قفل شده باشند .

 آنها را می توان به صورت زیر کاهش داد . ماشین ممکن است براي اپراتور مضر باشدایجاد شده هنگام کار با ) لرزشی ها ( ارتعاشات :

 تنظیم صندلی و سفت کردن کمربند ایمنی

  صاف کردن زمین در صورت لزوم ( انتخاب هموارترین سطح براي کار ماشین (

 تطبین دادن سرعت حرکت با شرایط زمین

لزومات سازه اي مورد نیاز براي حفاظت در هنگام واژگونی را طبق استاندارد کابین براي حفاظت اپراتور می باشد و م(ROPS)  دارا می باشد .

 هرگز بیرون نپرید  –بنابراین در صورت واژگون شدن ماشین ، محکم غربالک فرمان را نگهدارید!

 این کابین همچنین ملزومات مقابله با سقوط اشیاء که وزن آنها طبق روش هايFOPS عیین شده است را دارا می باشد ت .

  می باشد که می توان آن را با چکش شکست ) پنجره عقب ( این کابین داراي یک خروجی اضطراري .

 به نواحی هاشور زده شده در شکل زیر مراجعه کنید . ( داشته باشد ) سرخوردن ( تنها روي سطوحی راه بروید و بایستی که محافظ لغزش (

 د و برق ، به ماشین وارد یا از آن خارج نشوید در هنگام رع .

 اگر در خارج از ماشین قرار دارید ، در فاصله مناسبی دور از ماشین قرار بگیرید تا رعد و برق تمام شود .

  اي کنتـرل و اشـیاي   هـیچ یـک از ابزارهـ   . اگر داخل ماشین هستید همان جا بمانید و ماشین را هم بدون حرکت نگهدارید تا رعد و برق تمام شـود

. فلزي را لمس نکنید 

  فرمـان   در صورتیکه اپراتور ناچار است در حالیکه موتور روشن است از ماشین خارج شود باید بسیار احتیاط کند تا هنگام خروج از ماشـین ، غربالـک

. همیت است این مسأله خصوصاً هنگامیکه روي غربالک فرمان یک دسته نصب شده است حائز ا. ناخواسته نچرخد 
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  کار در محیط هاي خطرناك

  . کار در محیط هایی که لوله ها و کابل ها یا خطوط انتقال برق وجود دارد  

ا نشـانه  این وظیفه کارفرما است که از محل لوله هاي گاز ، آب و فاضالب و کابل ها یا خطوط انتقال برق در محل کار اطالع داشته باشد و آن ها ر

در صورت لزوم براي تهیه نقشـه هـا ، بایـد بـا     . قصور در انجام این کار ، عواقب قانونی را در پی خواهد داشت . اتور را مطلع نماید گذاري کند و اپر

. متخصصین محلی و یا ادارات روابط عمومی و شرکت برق تماس گرفته شود 

 ورت امکان باید برق کابل ها را قطع کرد در ص. کابل ها و خطوط انتقال برق باید به طریق مناسبی از آسیب حفظ شوند .

 باید از نحوه قطع گاز و آب اطالع داشته باشید تا در صورت شکستگی لوله ها بتوانید سریعاً آنها را قطع کنید .

  خطوط برق فشار قوي هوایی

خطر برق گرفتگی ، ممکن اسـت و بـه ماشـین آسـیب      هنگام کار در مجاورت خطوط برق فشار قوي هوایی بسیار مراقب باشید چون از فواصل نسبتاً دور

  . موارد زیر را در نظر داشته باشید . وارد کرده و اپراتور را مجروح کند 

  : فاصله ماشین تا خطوط برق از بغل باید  

 2در مورد ولتاژ پایین حداقلm (6.5 ft )  باشد .

 40در مورد ولتاژ باال تا حدkV  )ستد یق ثابت هخطوطی که عموماً داراي عا( (13ft)40m  باشد .

 40در مورد ولتاژ باال بیش ازkV  )خطوطی که عموماً روي عایق هاي معلق سوار هستند( ،(20ft)6m  باشد .

  : فاصله عمودي بین ماشین و خطوط برق هوایی باید 

 در مورد ولتاژ پائین حداقل(6.5ft )2m  باشد .

 در مورد ولتاژ باال حداقل(13rf)4m  باشد .

احتمـاالً  ) ارتفـاع بـاالبري   ( قطع کن بـوم  . ممکن است نیاز به محدود کردن باال رفتن بوم توسط قطع کن باشید . فاصله ایمنی بار را نیز باید حفظ کرد 

  . باید تنظیم شود 

  کار در زیر سطح زمین

 در کشورهاي عضوEEA , EU با نمایندگی مشورت کنید . ست به تجهیزات ویژه مثل گواهینامه موتور مورد نیاز ا .

  کار در محیط هاي محدود

 بررسی کنید که فضاي کافی براي ماشین و بار وجود داشته باشد .

 با سرعت کم حرکت کنید.

 در راهروهایی که بقدري باریک هستند که امکان عبور دو ماشین نیست ، از وسط راهرو حرکت کنید .
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  کار در مجاورت مناطق خطرناك

 در نزدیکی مناطق خطرناك عالمت گذاري شده ، بسیار مراقب باشید .

 خیلی نزدیک نشوید . . . بی و یهنگام کار به لبه اسکله ، سراش .

 در صورتیکه این امکان وجود ندارد جلوي چرخها بلوك قـرار دهیـد بـه طوریکـه ماشـین      . در صورت امکان ماشین را روي سطح مسطح قرار دهید

. تجهیزات را تا روي زمین پائین آورید . کت کند نتواند حر

  EMFمیدانهاي مغناطیسی 

  . می باشد  (EMF)کار کردن در مناطقی که در معرض میدان مغناطیسی 

 هشدار!

ـ           (CDC)از ماشین هاي مجهز به کنترل حرکت راحت  دان و یا کنترل اهرم سرو برقـی نبایـد در محـل هـائی کـه میـدان مغناطیسـی اسـتاتیک یـا می

اسـتفاده از نادرسـت ممکـن اسـت موجـب بـد کـار کـردن         ) . براي مثال محل هـاي ذوب آلومینیـوم   . ( مغناطیسی با فرکانس پائین دارد ، استفاده کرد 

  . اس بگیرید اگر شما شک دارید که آیا میدان مغناطیسی با فرکانس پائین در محیط کاري وجود دارد ، با کارفرما تم. عملگرهاي مر بوط به ایمنی شود 

 کارفرما مسئول این است که بداند آیا میدان مغناطیسی قوي در محیط کار وجود دارد و آن را به اپراتور اطالع دهد .

 اپراتور باید تحقیق کند که آیا محیط کار در معرض میدان مغناطیسی قوي می باشد یا خیر .

 اگر ماشین مجهز به سرو برقی و کنترل حرکت راحت(CDC)  می باشد ، ممکن است میدان مغناطیسی(EMF)  روي ماشین اثر بگذارد .

  حرکت کردن و کار کردن در جاده هاي عمومی

ی و راننـدگی  به عنوان اپراتور ماشین ، شما نیز یک استفاده کننده از جاده محسوب می شوید و بنابراین الزم است که از ضوابط محلی و قوانین راهنمـای  

  . د و به آنها عمل کنید کشوري آگاه باشی

ه را سـد  حائز اهمیت است که شما در نظر داشته باشید که این ماشین در مقایسه با سایر وسایل نقیله، یک وسیله کندرو و عریض است که ممکن است را

روها اجـازه دهیـد کـه بـه آسـانی سـبقت       به سایر خود. پس همیشه با در نظر گرفتن این مسأله به ترافیک بوجود آمده در پشت سر خود توجه کنید . کند 

  . بگیرند 

آن . این پالك را باید در محلی عقب ماشین نصب کنید که به سادگی قابل دیدن باشـد  . توصیه می شود ) وسیله نقلیه کندرو (  SMVاستفاده از پالك 

باشد که این مقدار از لبه پائینی پـالك   0.6-1.8 m(ft 6-2)د را پشت پنجره عقب یا سایر پنجره ها نگذارید  ارتفاع قرار گیري این پالك از زمین بای

  . اندازه گیري می شود 

  حرکت درجاده هاي عمومی

همیشه به قـوانین  . بیشتر می باشد و نیازمند فرم معافیت عرض ماشین از ادارات دولتی می باشید ) اینچ  4فوت و 8( 255توجه کنید که عرض ماشین از

  . ي عمومی توجه کنید کشوري در مورد جاده ها
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 40-30. تجهیزات ها را باید خالی کنید و پائین بیاورید تا در وضعیت حمل کردن قرار بگیرید  cm=(12-16 in)  و ) اینچ باالتر از سطح زمین

. آنها را باید کامالً به طرف عقب زاویه دهید 

 با استفاده از قفل کن لیور ، لیورهاي کنترل را قفل کنید.

لیه چراغ هاي مخصوص کار و چراغ گردان را باید خاموش کنید ک .

 نباید استفاده کنید ) فالشرها ( از چراغ هاي چشمک زن اعالم خطر .

 تجهیزات ها و باکت هایی را که مانع دید اپراتور می شوند همراه نداشته باشید .

 طبق ضوابط راهنمایی و رانندگی فضاي . هاي مخصوص حرکت را نگرفته باشد اطمینان کنید که تجهیزات ها یا باکت هاي بزرگ جلوي نور چراغ

. جلوي ماشین باید روشن و داراي دید کافی باشد 

 تجهیزات هاي اضافی باکت ها و میله هاي آهنی را باید توسط زنجیرها یا تسمه کششی محکم کنید .

ط کشوري مثل ملزومات مربوط به ترمزها ، فرمان ، چراغ ها ، وسایل مجاز براي بکسـل  اگر می خواهید یک تریلر را بکسل کنید ، از قوانین و ضواب

. و جهت مجاز اعمال نیروي بکسل کردن به ماشین و تریلر پیروي کنید 

  کار کردن در یک جاده عمومی

د کننده ترافیک و سایر وسایل ایمنی استفاده هنگام مواجه بودن با سرعت و حجم ترافیک و سایر شرایط محلی باید از عالئم جاده ، تمهیدات محدو

. کرد 

       هنگام حرکت دادن ماشین همراه با یک بار معلق باید دقت و توجه ویژه اي داشته باشید در صـورت لـزوم از راهنمـایی یـک نفـر کـه در بیـرون از 

. ماشین ایستاده است کمک بگیرید 

 گیرد که چراغ گردان اعالم خطر زمانی مورد استفاده قرار می :

 حین کار به منظور تعمیر و بازسازي جاده ها مثالً هنگام برف روبی جاده باید مورد استفاده قرار بگیرد .

 بر روي ادوات متصل شده و اضافه شده به ماشین که پهناي آنها از ماشین بیشتر است مورد استفاده قرار می گیرد .

ه ایجاد ممانعت یا خطر می کند وقتی ماشین در برابر حرکت سایر وسایل نقلی .

 هنگام کار در داخل یا کنار خیابان

  بلند کردن با سیم یا زنجیر

  . تند فآرماتورها و امثال آنها را باید به صورتی بسته شوند که آنها در حین کار نیا، تخته ها ، الوارها 

  . استفاده کنید ) به صورت قیچی ( ن هنگام باالبردن تیر آهن بهتر است از یک جفت ابزار بلند کردن تیر آه

  .بین سیم بکسل و لبه هاي تیز مثالً می توانید از شیلنگ هاي هواي به درد نخور استفاده کنید 

  . سیم بکسل را باید به خوبی ببندید  
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  نکات ایمنی هنگام سرویس کردن

  وضعیت سرویس 

  . زیر آماده گردد  لطح قرار بگیرد و مطابق شکقبل از اینکه شروع به سرویس کنید ماشین باید در زمین مس

ه و قفـل  بعد از اینکه سرویس ماشین به پایان رسید تمامی قطعات محافظ باید دوباره سرجاي خود نصب شوند و تمامی کاورهاي موتور باید مجـدداً بسـت  

  . شوند 

. باید روي زمین قرار گیرند ) اجزاء کارساز (تجهیزات کاري .1

. ا فعال کنید  ترمز پارکینگ ر.2

) .زمانی که می خواهید روغن گیربکس را کنترل کنید سوئیچ را خارج نکنید . ( موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج کنید .3

. براي جلوگیري از هر گونه خطر ، با احتیاط فشار داخل لوله هاي فشار باال را آزاد کنید .4

 .بر چسب سیاه و زرد را روي فرمان نصب کنید .5

. قفل کمر شکن را وصل کنید .6

) مثالً با استفاده از گوه ( چرخها را به روش مناسبی بلو که کنید .7

.تا ماشین کامالً خنک شود کنید صبر .8

  جلوگیري از صدمات فردي

ر چسب ها مهم است قبل از شروع هر نوع سرویس و بازدید دوره اي خواندن و عمل کردن به اطالعات و دستورالعمل هاي داده شده بر روي ب .

 از پوشیدن لباسهاي گشاد و جواهر آالت خودداري کنید ، زیرا ممکن است در میان قطعات گیر کنند و یا باعث جراحت شوند .

 همیشه از کاله ایمنی ، عینک محافظ ، دستکش ، کفش ایمنی و دیگر وسایل ایمنی ، در صورت نیاز استفاده کنید .

 در جاهاي سرپوشیده ، مطمئن شوید که تهویه مناسب وجود داردهنگام کار کردن موتور .

 وقتی موتور روشن است در جلو یا عقب ماشین نیایستید .

 اگر ماشین داراي امکاناتی نظیر ترمز پارکینگ و قفل کن لیـور  ( اگر سرویس باید در زیر بوم باال برده شده انجام شود ، ابتدا باید ایمنی رعایت شود

. )، قفل کن لیور را در وضعیت فعال قرار دهید و ترمز پارکینگ را در گیر کنید می باشد 

 موتور را قبل از باز کردن کاور موتور ، کاور رادیاتور و سایر کاورها ، خاموش کنید .

 یه فشار ، سیستم باز شود مـایع  اگر بدون تخل. وقتی موتور خاموش می شود هنوز فشار ذخیره شده اي در سیستم هاي تحت فشار ماشین وجود دارد

. درون آن با فشار خیلی زیاد بیرون پاشیده می شود 

 براي بازرسی نشتی ها از یک تکه کاغذ یا یک تکه صفحه استفاده کنید و از دست خود براي این کار استفاده نکنید .

به هیچ وجه روي سطوحی که بـراي  . زوئیل،آلودگی و یخ باشند مطمئن شوید که سطح پله ها ، دستگیره ها و سطوح ضد لغزنده عاري از روغن ، گا

. پا گذاشتند و تکیه ساخته نشده اند ، پا نگذارید 
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  شکل شماتیک سطوح پله اي                                    

 تجهیزات جدید جایگزین  روید تعمیر شوند یا با ابزاابزار آالت خراب با تجهیزات معیوب با. استفاده از تجهیزات و ابزار آالت صحیح بسیار مهم است

. شوند 

  جلوگیري از اثرات منفی بر محیط زیست

روغنها و سایر سیاالت براي محیط خطرناك هستند و رهـا کـردن آنهـا در محـیط مـی توانـد       . هنگام انجام سرویس ماشین مراقب محیط زیست باشید  

روغن می تواند میلیون ها لیتر آب آشـامیدنی را مسـموم   . هستگی در آب رقیق می شود و رسوب می شود روغن به آ. باعث آسیب رسیدن به محیط شود 

  . کند 

 نکاتی که در زیر بیان می شود عمومی می باشد ، از جمله اینکه ضایعات باید توسط متخصص ، بازیافت و نابود شود ! توجه .

تا از هر نوع نشتی جلوگیري شود روغن و سیاالت باید در مخزن مناسب جمع آوري شوند .

 فیلترهایی که در محیط پـر از گـرد و غبـار و ذرات خطرنـاك مـورد      . فیلترهاي استفاده شده باید قبل از به دور انداختن از هر نوع مایعی خالی شوند

. استفاده قرار می گرفته اند می بایست در کیسه گذاشته شوند و با فیلترهاي جدید جایگزین شوند 

   باتري ها حاوي موادي هستند که براي محیط زیست و سالمت مضر هستند باتري هاي استفاده شده نیز جز ضایعاتی هستند که به محـیط زیسـت

. آسیب می رسانند 

   ي محـیط  وسایل و لوازم مصرف شده مثل پارچه هاي کهنه دستکشهاي مستعمل و باطري هایی که با روغن و سایر مایعات آلوده شده انـد نیـز بـرا

. زیست خطرناك هستند و همانند سایر ضایعات خطرناك باید دفع شوند 

  جلوگیري از آتش سوزي

 هشدار!

اگر ماشین در محیط هائی مورد استفاده قرار گیرد که احتمال آتش سوزي زیـاد اسـت بـراي مثـال در محیطـی کـه مـواد منفجـره وجـود دارد ، از          

  . تجهیزات مخصوص باید استفاده شود 

  

اگـر در  . خطر آتش سوزي همواره وجود دارد ، از طرز کار و محل قرارگیري کپسول هاي آتش نشانی در محل کار خـود اطـالع دقیـق پیـدا کنیـد      

  . باشد )  ABCو آمریکاي شمالی (  ABEماشین کپسول آتش نشانی دستی تعبیه شده است باید نوع 

ABE عات و یا جامداتی که از جنس آلی باشند را خاموش کند و براي خاموش کردن قطعاتی کـه  به این معنی است که می تواند آتش ناشی از مای

  . ثانیه می باشد  15حداقل ثانیه و در کالس  11حداقل ثانیه باشد در کالس 8ناشی از برق نباشد نیز کمتر از 

 ( EN-grade  13A89BC)کیلوگرم  4در حالت عادي حاوي پورد خاموش کننده اي شامل کالس ABCکمپسول آتش نشانی دستی  

(8/8 Ib)   1995استاندارد EN3  می باشد .  
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  مهیدات جلوگیري از آتش سوزيت

ر ارتباط اسـت مطمـئن شـوید کـه هـیچ      سیگار نکشید و هنگام سوخت گیري و یا هنگام باز کردن سیستم سوخت رسانی ماشین که با جریان هوا د

. شعله اي در نزدیک ماشین وجود ندارد 

ه کنید سوخت دیزل قابل اشتعال است و نباید براي تمیز کردن از آن استفاده شود از مواد پاك کننده و محافظ ماشین براي تمیز کردن روغن استفاد

. و به رنگ ماشین آسیب برسانند و همواره خطر آتش سوزي را د رپی داشته باشند و همواره به یاد داشته باشید که حالل ها ممکن است به پوست 

   خطـر  محلی که قرار است ماشین در آنجا سرویس شود را تمیز نگهدارید آب و روغن ، مکان را لغزنده می کنند و در تماس با وسایل و لـوازم برقـی

. ساز هستند پارچه هاي روغنی و گریس آتش زا هستند 

ن وز ماشین و تجهیزات آنرا بررسی کنید براي مثال ورق هاي زیر بدنه ماشین از روغن و گرد و خاك پاك باشند ، عالوه بر  اینکـه انجـام چنـی   هر ر

. کاري خطر آتش سوزي را کاهش می دهد همچنین قطعات شل و معیوب ماشین نیز راحت تر شناسایی می شوند 

 توجه!

فشار استفاده می کنید کامالً مراقب باشید قطعات الکتریکی و کابل هاي برق رسانی در دمـا و فشـار حتـی متوسـط نیـز      وقتی که براي شستشو از آب پر 

  . از وسایل الکتریکی ماشین به دقت محافظت کنید . ممکن است صدمه ببیند 

 ضایعات به کار گرفته شده است ، بیشـتر دقـت   هنگام تمیز کردن ماشینی که درمحیط هاي حساس به آتش سوزي مثل کارخانه چوب بري  با انبار

. خطر آتش سوزي در این محیط ها را می توان با نصب مواد عایق در اطراف اگزوز کاهش داد . کنید 

 حفاظت و نگهداري از کپسول آتش نشانی بسیار مهم است تا در مواقع ضروري کارایی الزم را داشته باشد .  

 سایش و یا اتصال نادرست در هنگام نصب یـا تحـت    تو هیدرولیک و کابل هاي برق را کنترل کنید تا به عللوله هاي سوخت، شیلنگ هاي روغن

مورد اغلب براي کابلهاي بـدون حفـاظی کـه قرمـز رنـگ هسـتند و داراي عالمـت         نای. فشار قرار گرفتن صدمه ندیده باشند و خطر آفرین نباشند

+)B(R  شود، پیش می آید می باشند و در نقاط زیر استفاده می:  

  بین باتري ها - 

بین باتري و موتور استارت - 

بین دینام و موتور استارت- 

  .کابل هاي برق نباید مستقیماً در معرض روغن یا سوخت قرار بگیرند

 نکنیدجوشکاري و سنگ کاري ) و لوله هاي هیدرولیک) مخزن(مانند تانک (به هیچ وجه روي قطعاتی که با مواد آتش ساز پر شده اند.

  .همواره در حین کار کردن در چنین محلهایی خیلی مراقب باشید

  .کپسول آتش نشانی همیشه نزدیک و در دسترس باشد

  

  : کارهایی که به هنگام آتش سوزي باید انجام داد

  .اگر شرایط اجازه می دهد و سالمتی شما در معرض خطر نیست اقدامات زیر را در هنگام آتش سوزي انجام دهید

  .شین را جایی امن برانید و از شیوع آتش جلوگیري شودما.1

.تجهیزات را روي زمین قرار دهید.2

.سوئیچ استارت را تا وضعیت خاموش بچرخانید.3

.از کابین خارج شوید.4

.قطع کن باتري را قطع کنید.5

.اگر الزم است آتش نشانی خبر کنید. سعی کنید آتش را خاموش کنید.6
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  :آتش سوزي انجام شود کارهایی که الزم است پس از

ی بایـد  زمانی که با ماشینی که در اثر آتش سوزي آسیب دیده یا در معرض گرماي شدید قرار گرفته برخورد می کنید، مراحل ایمنی زیر تحت هـر شـرایط  

  .رعایت شود

عینک ایمنی و دستکش ایمنی کلفت از جنس الستیک بپوشید.  

ابتدا همه جا را با آب آهـک شستشـو دهیـد    . زیرا امکان تماس با مواد پلیمري مذاب وجود دارد قطعات سوخته را هرگز یا دست خود لمس نکنید

)مخلوطی از هیدروکسید کلسیم، آهک داخل آب(

  مواد الستیکی فلورو کربن حرارت دیده 

  !هشدار

، ممکـن اسـت   )ل، هیدرو موتور و پمپهاي هیـدرولیک نترکمثل آب بندهاي موتور، شیرهاي (بعضی از آب بندها که براي کار در دماي باال ساخته شده اند 

عـث  از الستیک فلورو کرین ساخته شده باشند وقتی که در معرض حرارت قرار کی گیرند به فلورید هیدروژن و هیدرو فلوریک تجزیـه مـی شـوند کـه با    

  .خوردگی پوست و آسیب دستگاه تنفسی می شود

آتش سوزي شده و یا در معرض گرما و حرارت بسیار باال قرار گرفته است، در هر شرایطی اقدامات ایمنـی  هنگامیکه ماشینی را بررسی می کنید که دچار 

  :زیر را باید انجام دهید

از دستکش الستیکی کلفت و عینک ایمنی استفاده کنید.  

 شستشـو  ) روکسید کلسیم، آهک مخلوط در آبمخلوطی از هید(دستکشها و پارچه هایی که با فلورو کربن در تماس بوده اند را ابتدا با آب و آهک

.داده و سپس دور بیاندازید

   محیط اطراف آتش سوزي بسیار داغ است و ممکن است توسط فلورو کربن آلوده شده باشد که باید با آب و آهک فراوان شسته شود تـا آلـودگی

.آن از بین برود

ـ ) اورینگ و دیگر آب بندها(از جنس فلورو کربن ساخته شده اند  براي پیشگیري از هر نوع خطر، فرض می شود که تمام آب بندها فلـورو   دو مانن

.کربن با آنها رفتار شود

اسید هیدرو فلوریک ممکن است بعد از سال ها پس از آتش سوزي هم در قطعات ماشین باقی بماند.

کربن تماس داشته و سریعاً باید به پزشک رسانده شـود،  شود ممکن است فرد با فلورو  تاگر تورم، قرمز شدگی و احساس سوختگی در فردي روی

.ظاهر شوند) بدون هیچ عالئمی(عالئم آلودگی ممکن است پس از چند ساعت 

قبل از رسیدن به پزشک می توانید از ژل اسید هیدروفلوریک یا مشابه آن استفاده کنید. اسید با شستشو و آبکشی روي پوست پاك نمی شود.

  گاز کولر 

ویه ماشین باید در یک تعمیرگـاه مجـاز و یـا تحـت نظـر شـخص متخصـص و داراي گواهینامـه         هتمام قطعات و قسمت هاي مربوط به سیستم ت !توجه

  .سرویس شود

  !هشدار

عد مـی  زمانی که با پوست تماس پیدا می کند باعث سرمازدگی می شود و زمانی که در معرض حرارت قرار می گیرد از خود گازهایی متصا R134aگار 

  .کند که در شش ها و دستگاه عصبی اثرات زیانبار می گذارد

گلخانه اي می شود و بـه همـین دلیـل     ربه الیه اوزون آسیب نمی رساند ولی باعث تشدید اث R134aویه ماشین در کارخانه یا گاز هسیستم ت- 

  .نباید در فضاي آزاد رها شود

  .که باعث از کار افتادن دستگاه می شود R12مخلوط شود براي مثال  به هیچوجه نباید با هر ماده دیگر R134aگاز ! مهم

  .در صورت مواجه شدن با خارج شدن گاز کولر، اقدامات زیر باید انجام شود

  تمامی گازهایی که در اثر گرم شدن گاز کولر تشکیل می شود ممکن است اثرات زیانباري بر شش ها و دستگاه عصبی داشته باشند این عـوارض

در زمانی که مقدار سیال کم است و هیچ بویی از آن استشمام نمی شود نیز ممکن است بوجود آید و در مقادیر زیاد باعث خواب آلودگی می  حتی

اگر اثـرات همچنـان ادامـه    . شخصی که در معرض گاز کولر قرار می گیرد باید از محیط مسموم بیرون برده شود و در هواي آزاد قرار بگیرد. شود

.و مشهود بود با کمک هاي پزشکی تماس بگیریدداشت 
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در . با احتیاط محل آسیب دیده را با آب ولرم یـا لبـاس گـرم حـرارت دهیـد     . در شکل مایع، گاز کولر ممکن است موجب سرمازدگی موضعی شود

.صورت وجود عالئم با کمک هاي پزشکی تماس بگیرید

یافت با کمک هاي پزشکی تماس بگیرید هنگامیکه گاز کولر در شکل مایع با چشم کسی تماس.

       اگر در دستگاه نشتی وجود داشت محیط خطرناك را ترك کنید و یا یک تعمیر گاه مجاز تماس بگبرید تا از آنچـه کـه بایـد انجـام دهیـد، مطلـع

.شوید

  

  باتري ها 

  !هشدار

  .فوریک هستند که باعث خوردگی پوست می شوندلباتري ها حاوي اسید سو

باتري ها از استعمال دخانیات خودداري کنید زیرا باتري از خود گازهاي قابل انفجار متصاعد می کند در نزدیگی.  

مطمئن شوید که وسایل فلزي مثل ابزار، حلقه، بند ساعت فلزي با قطب هاي باتري تماس نداشته باشند.

مطمئن شوید که حفاظ روي قطبهاي باتري همیشه سر جایشان هستند.

ان ندهید زیرا آب باتري ممکن است به بیرون نشت کندباتري را تک.

باتري کامالً شارژ شده را هیچ وقت به صورت سري به باتري کامالً خالی وصل نکنید زیرا خطر انفجار وجود دارد.

 آخر وصل کنیـد تـا خطـر جرقـه     هنگامیکه می خواهید باتري را جدا کنید ابتدا سیم اتصال بدنه را جدا کنید و در هنگام نصب سیم اتصال بدنه را

.زدن کاهش یابد

باتري هاي دور انداخته شده باید طبق قوانین کشوري نگهداري شوند.

  )گردوخاك سیلیکونی(گرد و خاك دي اکسید سیلیکون خالص 

  !هشدار

  .به شش ها شوداز در معرض قرار گرفتن گرد و خاك دي اکسید سیلیکون خالص اجتناب کنید، زیرا ممکن است موجب آسیب جدي 

  .دي اکسید سیلیکون داراي مواد پایه اي از جنس شن و گرانیت می باشد

کون تعدادي فعالیت ها در راهسازي و معدن، از قبیل حفاري، اره کردن و سوراخ کاري گرد وخاك تولید می کند که ممکن است حـاوي دي اکسـید سـیلی   

  .این گردوخاك موجب بیماري سل شود. باشد

نیـاز  . مدیر محل کار باید اپراتور را از وجود گردوخاك دي اکسید سیلیکون خالص سازند و دستورالعمل هاي کاري مخصـوص را انجـام دهنـد   کارگران با 

  .است که تجهیزات حفاظتی و اقدامات الزم را انجام دهند

  .محلی مربوط به دي اکسید سیلیکون را کنترل کنید/ نین ملیاهمچنین قو

ه توجه به آن زمینه کاهش حوادث را فراهم می آورد و در آئین نامه ها نیز بدان اشاره گردیده است استفاده از یـک نفـر بـه عنـوان     یکی از مسائل مهم ک

سـنگین شـده    فرد کمکی اپراتور هنگام کار با ماشین آالت راهسازي و ساختمانی می باشد که متأسفانه عدم توجه به این مهم گاهاً منجر به بروز حوادثی

ي کارگاههـا  فرد کمکی اپراتور دستگاه می بایستی آموزشهاي الزم را در زمینه راهنمایی اپراتور اصلی دستگاه دریافت نماید زیرا به دلیل کار در فضا. تاس

  .کمکی نمائیم امکان ارتباط مستقیم معموالً کمتر وجود دارد لذا بر آن شدیم تا در این مقاله اشاره اي به الگوهاي عالمت دادن توسط اپراتور

  

  الگوهاي عالمت دادن 

  .اگر دید اپراتور بنا به دالیلی مثالً از بار محدود شده باشد، باید از کمک یک شخص راهنما استفاده کند

ت سـریع  یا پائین آوردن بار سریع تر باشد و یا این که ماشین سریع تر حرکت کند الزم است که شـخص راهنمـا حرکـا    بردنبه هر میزان که حرکت باال

و ارسـال عالئـم   تري انجام دهد اگر دو یا چند اپراتور به طور همزمان از یک راهنما استفاده می کنند باید یک توافق قبلی در مورد نحوه باال بردن دست 

  .به هر یک از اپراتورها وجود داشته باشد
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  .هر دو دست در جلوي سینه ر روي هم قرار داده شوند: پایان 

  
  

  .دست راست مستقیم به طرف باال باشد و کف دست به طرف جلو قرار گیرد :ایست 

  

  .هر دو دست به صورت افقی باز شود و کف دست ها به طرف جلو قرار گیرد: شروع 

  

  .دست ها فاصله مربوط را نشان می دهد: فاصله عمودي 
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  .طرف جلو قرار گیرد و حرکت دست یک دایره را بسازد دست راست، مستقیم به طرف پائین باشد کف دست به: پائین آوردن 

  

  .دست راست مستقیم به طرف باال باشد و کف دست به طرف جلو قرار گیرد و حرکت دست یک دایره را بسازد: باال بردن 

  

  .هر دو دست باال رفته، کف هر دو دست به طرف جلو قرار گیرد) : توقف اضطراري(خطر 

  

  .ت خم شوند بطوریکه کف دست به طرف پائین و ساعد چندین مرتبه به طرف دور از بدن حرکت کندهر دو دس: عقب رفتن 
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  .که کف دست به طرف باال باشد و ساعد چندین مرتبه به طرف بدن حرکت کندیهر دو دست خم شوند بطور: جلو آمدن 

  

  

  .دستها فاصله مربوط را نشان می دهند: فاصله افقی 

  

دست به صورت افقی باز شده و کف دست به طرف پائین قرار گیرد و بازو حرکت کـوچکی را بـه طـرف چـپ آهسـته      : در جهت تعیین شده ) حرکت(کار

  .انجام دهد

  

  .دست به صورت افقی باز شده کف دت به طرف پائین قرار گیرد و بازو حرکت کوچکی را به طرف راست انجام دهد: در جهت تعیین شده ) حرکت(کار 
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زرد  یکی از مسائل مهم که سازندگان ماشین آالت راهسازي نیز بدان توجه خاص دارند رنگ ماشین آالت راهسازي و ساختمان است که عموماً به رنـگ 

. مـی باشـد   رنگ قرمز عالمت توقـف . هر رنگ داراي کاربرد ویژه اي بوده و در موارد خاصی به کار می رود ANSIطبق استاندارد . یا نارنجی می باشند

بکنـد و نیـز اگـر    ... نارنجی براي نشان دادن خطر به کار می رود مثالً براي نشان دادن قسمتهاي متحرك ماشین که می تواند ایجاد له شدگی، بردگی و 

فیزیکـی نظیـر برخـورد،     رنگ زرد نیز براي نشان دادن احتیاط مخاطرات. حفاظ ماشین برداشته شود براي نشان دادن محل از این رنگ استفاده می کنند

  . سرخوردن، افتادن و ماندن بین چیزي به کار می رود

باعث می شود که در هنگـام شـب ماشـین     حالت عالوه بر موارد ذکر شده توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که رنگ نمودن ماشین آالت به این

  .مشخص باشند در تاریکی آالت با وضوح بیشتري

شی است براي باال بردن سطح آگاهی افراد از مسئله ایمنی مربوط به ماشین آالت راهسازي و ساختمان، ولی پیشنهاد آن است که قبـل از  مقاله حاضر تال

االیی       . استفاده از اینگونه ماشین آالت، آموزشهاي الزم در جهت کار با آنها ارائه گردد آموزش در راستاي اهـداف بهداشـت حرفـه اي از اهمیـت بسـیار ـب

راد دیگـر را  برخوردار است چرا که آموزش صحیح سطح آگاهی افراد را باالتر برده و فرهنگ ایمنی و بهداشت را در بین کارگران باز می کند و همچنین اف

  .نیز از انجام آن منصرف می کند

  .ساختمانی داشته باشیم در پایان الزم دانستیم تا اشاره اي به نکات عمومی ذکر شده براساس آئین نامه حفاظتی کارگاههاي

  .کلیه رانندگان و اپراتورها باید آموزشهاي الزم را فرا گرفته باشند و داراي گواهینامه ویژه باشند -1

  .ماشین آالت باید با نوع عملیات تطابق داشته و محدوده عملیات براي رانندگان مشخص گردد -2

  .متخصص انجام و گواهینامه اجازه کار صادر شودماه یکبار معاینه فنی توسط  3براي ماشین آالت هر  -3

باید حریم این خطوط در نظر گرفته شود و فاصله باالترین نقطـه ماشـین   ) فشار ضعیف(هنگام کار کردن ماشین آالت در نزدیکی خطوط انتقال برق  -4

  .متر نباشد 5/1آالت تا کابلهاي برق کمتر از 

  .یرو و از قبیل تسمه فلکه، زنجیر، چرخ دنده باید داراي پوشش یا حفاظ مناسب و مقاومی باشدکلیه قسمتهاي متحرك و انتقال دهنده ن -5

  .در مواردي که میدان دید راننده محدود باشد وجود یک نفر کمک یا عالمت دهنده الزامی است -6

  .ده و دستگاه را خاموش کندراننده قبل از ترك ماشین باید دستگاه را ترمز و تیغه و یا باکت را روي زمین قرار دا -7

  .در زمانیکه به سبب سستی مسترد و یا شیب زیاد تعادل دستگاه به خطوطی افتد نباید آن را به کار انداخت -8

  .ماشین آالت را نباید شبها در حاشیه جاده هاي عمومی متوقف نمود و در صورت ناممکن بودن این امر باید عالئم خطر نصب شود -9

  .ار ماشین آالت ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها ممنوع گردددر زمان ک -10

حرکت می کنند جهت جلوگیري از ترکیدگی الستیک باید مجهز به زنجیر حفـاظتی  تیزماشین آالت چرخ الستیکی سنگین که اجباراً روي لبه هاي  -11

  .گردند

  .حرکت قرار گیرد جهتهنگام حرکت بیل مکانیکی، باکت آن باید خالی بوده و بوم در -12

  .در زمان تعمیر باکت و تعویض ناخن باید از حرکت ناگهانی دستگاه جلوگیري شود -13

  .از تیغه بولدوزر نباید به عنوان ترمز مگر در شرایط اضطراري استفاده کرد -14
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  .ه مجاز استورود به کابین ماشین آالت در زمان کار فقط براي مکانیک، مسئول ایمنی و مسئول فنی کارگا -15

  .جلو و عقب چرخهاي ماشین آالت در حال توقف باید به دقت مسدود گردد تا از حرکت احتمالی خصوصاً در شیب جلوگیري شود -16

  .سوار شود... ممنوع بوده و هیچکس حق ندارد بر روي جام و تیغهاي لودر، گریدر و ... سوار شدن افراد غیر مجاز بر لودر، گریدر، بولدوزر و -17

  .در هواي تاریک گریدر زنی نزدیک لبه ها و کنار دیوارهاي بلند ممنوع است -18

  .جابه جایی باکت با بار از روي افراد و تأسیسات ممنوع است -19

  .در حفر با بیل مکانیکی هیچگاه نباید از زیر محل ماشین خاکبرداري انجام شود -20

  .بر حذر شوند) دن لودرگم کر(به نام  یرانندگان لودر باید از عمل -21

ر جلـوگیري  هل دادن خاك با بولدوزر در لبه پرتگاه باید به گونه اي باشد تا در لبه پرتگاه با ایجاد یک مانع شیبدار به سـمت بـاال از سـقوط بولـدوز     -22

  .شود

  .کلیه ماشین آالت باید مجهز به بوق دنده عقب باشند -23

  .شود و در نزدیکی معابر عمومی و جاده ها چراغ چشمک زن نصب شود در شب تأمین رروشنایی مناسب جهت کا -24

جهت جلوگیري از سقوط افراد دهانه هاي سیلوهاي مصالح و قیفهاي تغذیه تراك میکسرو پمپ بتن باید به وسیله چند میله عمـود بـر هـم حفـاظ      -25

  .گذاري شود
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  :نتیجه گیري 

اشتن از چگونگی کار با ماشین آالت راهسازي و ساختمانی و رعایت مسائل ایمنی مرتبط با آنها می تواند تـأثیري بـه سـزا    همانگونه که بیان شد آگاهی د

نـد و  در کاهش حوادث و انجام کار ایمن داشته باشد لذا از مباحث ذکر شده می توان نتیجه گرفت کـه کسـانیکه قصـد کـار بـا ایـن ماشـین آالت را دار       

رگاهها می بایستی به مساله آموزش و باال بردن سطح آگاهی در مورد چگونگی کارکرد ماشین آالت و مسائل ایمنـی آنهـا اهمیتـی    همچنین مسئوالن کا

  .در پایان امیدواریم این مقاله بتواند در جهت ارتقاء سطح آگاهی اپراتورها و مسئوالن کارگاهها مفید واقع شود. خاص دهند

  

  :منابع و مأخذ 

   http://www.parshse.com /safety: سایت 

   یککتاب ایمنی و بهداشت کار تألیف با

  سوئد  volvoشرکت  L 11of/L12of/L12ofمربوط به لودرهاي  Operators manualکتاب 

  کواراك پسایت شرکت ه

   volvo سایت شرکت

  کتاب مدیریت ماشین آالت راهسازي تألیف دکتر علی توران 

  ی در کارگاهها آئین نامه حفاظت و بهداشت عموم

  آئین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی و مقررات ملی ساختمان 
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ماشين آلات راهسازي و ساختماني و ايمني در آنها

نويسندگان :  مهدي شاهق  ، محمد رضا توحيدي

چكيده


در اين مقاله سعي شده تا ضمن پرداختن به توضيح انواع ماشين آلات راهسازي و ساختماني مسايل ايمني و چگونگي كاركرد ايمن با اين ماشينها نيز بررسي گردد. با توجه به نياز كشور به ايجاد راههاي زميني و ساخت و ساز و همچنين مساله تعمير و نگهداري راههاي كشور ضرورت استفاده از ماشين آلات راهسازي و ساختماني مشخص و در نتيجه آن داشتن آگاهي از مسايل ايمني كار با اينگونه تجهيزات امري اجتناب ناپذير مي باشد كه سعي گرديده در اين پژوهش به گوشه هايي از آن پرداخته شود.

كليد واژه


ماشين آلات راهسازي و ساختماني – ايمني – حادثه

مقدمه


مساله ايمني در عمليات ساختماني و راهسازي از مهمترين مسايل است به كار بردن اصول ايمني براي جلوگيري از اتلاف جان كارگران و معلوليت آنها و جلوگيري از وقفه هاي ناشي از وقوع اتفاقات مزبور در جريان كار مي باشد در بسياري از كشورها عملكرد غير محتاطانه و غير مسئولانه شركتها در مورد مسايل ايمني باعث بالا رفتن حق بيمه و پرداخت غرائم و جرايم مي شود.

قوانين ايمني بعضي از كشورها در مورد كار با ماشين آلات راهسازي و ساختماني مقررات نسبتا سختي وضع نموده است. به موجب اين مقررات بايستي حتما حفاظي براي قسمتهاي متحرك ماشين در نظر گرفته شود.


كمربند ايمني – بهبود و تكميل سيستم ترمزها – تعبيه ميله هاي حفاظ سقف كه در صورت برگشتن و غلطيدن ماشين اتاق راننده خرد نشود – حد مجاز مقدار صداي توليد شده در اتاقك راننده و براي كارگراني كه در محوطه كارگاه كار مي كنند از مقررات و محدوديتهايي است كه قوانين و مقررات آمريكا براي كار با ماشينهاي راهسازي و ساختماني قايل شده اند.

در محيطهاي صنعتي  با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان غالبا كارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند با توسعه تكنولوژي و افزايش كاربرد ماشين در امر توليد نيز احتمال مخاطرات و حوادث در اينگونه محيطها زياد مي شود.در كارخانجات و محيطهايي كه اصول و موازين ايمني و حفاظت فني مراعات نمي شود روحيه كاركنان نيز ضعيف و متزلزل است و كمتر امكان دارد كارگر خوب و طراز اول در خدمت چنين محيطهايي مشغول به كار باشد بنابراين اجراي تدابير و برنامه هايي به منظور ايمني و حفاظت فني كارگران در درجه اول اهميت در راستاي تامين و نگهداري نيروي انساني قرار دارد.در عين حال صرف هزينه و تخصيص اعتبار و برنامه هاي سازمان به منظور ابداع تدابير و استقرار وسايل جهت ج

لوگيري از حوادث در مقابل منافع حاصل از آن اندك و ناچيز به كار مي رود.

هدف از اجراي مقررات ايمني و دستورالعملهاي مربوطه امكان به وجود امدن محيط سالم است بنحويكه كارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت به كار خود ادامه دهند. بدين ترتيب ترس از آينده نامعلوم كه زاييده و معلول حوادث و سوانح در محيط كار مي باشد در جامعه صنعتي ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ايمني نه تنها قدمي در راه پيشرفت صنعتي برداشته نمي شود بلكه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشيدگي شده و دير يا زود به سوي زوال تدريجي سوق پيدا نموده و به قهقرا راه خواهد سپرد.

  گذری بر تاریخچه راه و راهسازی در ایران

كاروانسراها یادگاری از تاریخ چند هزار ساله راهسازی ایران هزاران سال است كه انــسان ها در این سرزمین زندگی می كنند. انسان ها در روزگاران دور نمی توانستند بی دغدغه در راهی قدم گذارند كه سخت، ناامن و ناهموار بود. 
آنها از كویرهای سخت می گذشتند و در كوهستان های صعب العبور قدم برمی داشتند اما با این همه برای گذران زندگی بر همه این مشكلات فائق می آمدند. راه و راهسازی در میان ایرانیان چه در دوران باستان و چه دوره های پس از آن همواره یك ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شده است. 
بر همین اساس باید علل گرایش ایرانیان را به راه سازی و به تبــــع آن توسعه و افزایش مهارت آنها در این بخش تا اندازه زیادی ناشی از شرایط و ویژگی های حاكم بر سرزمین ایران دانست. 
ایران كشوری نیمه خشك است و بارندگی در آن بسیار اندك. آبادی ها و شهرها در فــلات ایران از یكدیگر دورند. 
ایرانیان برای پیوند این آبادی های دور از هم تلاش های سازمان یافته بسیاری را در حوزه راه سازی انجام دادند و بر همین اساس بود كه در دوره هخامنشی به دلیل اهـــمیت راه سازی سازمانی مستقل در این زمینه مسئولیت داشته و فعالیت می كرده است. 

ایرانیان در راه سازی از تجربه رومیان بسیار سود بردند. رومیان برای نگهداری امپراتوری خود راه های خوبی ساختند كه هنوز نیز این راه ها به عنوان راه های باستانی پا برجا هستند. 
رومیان بستر راه را در حدود یك متر می كندند و از پــــــایین به بالا یك لایه سی سـانتی متری بالاشه سنگ و ملات و روی آن لایه ای به ضخامت نزدیك به ۲۵ متر با پاره سنگ، قلوه سنــــگ می ساختند روی لایه دوم نیز لایه دیگری پایین و خرده سنگ به درستی خندق یا گرد و قــــرار می گرفت و لایه نهایی راه را لایه ای به ضخامت ۲۰ سانتی متر شن و ماسه تشكیل می داد. ایرانیان نیز از این شیوه برای راه سازی استفاده كردند اگر چه در دوره ساسانی اغلــب راه های احداث شده در ایران با اهداف تجاری و درآمــــــدزایی انجام می شد، اما روند راه سازی پس از ورود اسلام به ایران تغییرات بسیاری به خود دید. 
در دین اسلام، هر فرد مسلمان مكلف در صــــــورتی كه مستطیع باشد، باید به زیارت خانه خدا برود. به همین دلیل لازم است راهی برای عبور زائران خانه خدا ساخته شود. در زمان خــــلافت عباسیان بغداد به لحاظ پایتخت بودن و مكه به لحاظ قداست و انجام مناسك حج در وضـعی قرار داشتند كه می بایستی راهی برای ورود به آنها ساخته شود. 
زیارت خانه خدا در پرتو احـداث راه ها آسان شد و مسافرتی كه از سرزمین های شرق به حجاز می رفتند، از دجله گذشـــته و از راه هایی كه احداث آنها را اعراب از ایرانی ها فرا گرفته بودند، عبور می كردند. معروف ترین شاه راه آن زمان راه بزرگ خراسان بود كه به شرق می رفت و بغداد را به شهرهای ماوراء النــــــهر تا حوالی چین، متصل می كرد. این راه از دروازه خراسان در خاور بغداد شروع می شد و از صحرا و پل های مستحكمی كه بر رودها ساخته بودند، عبور می كرد تا به حلوانو از آن جــا به كوه های ایران می رسید. این راه از شهرهای بزرگ و كوچكی در جهان عبور می كرد و در حــــــال حاضر نیز شاه راه بزرگ خراســـان همچنان هم راه پستی و چاپاری ایران است و امروز تهران، نزدیك ری، نقطه مركزی این شاه راه شده است. 
پس از انقراض خلافت عباسیان، چون شهر سلطانیه رونق یافت، مسیر جاده ها تغییر كرد. اما این تغییرات در مسیر راه های اساسی تاثیر چندانی نداشت. در این دوره راه های مهم بسیــــاری در سطح كشور ساخته شد. راه های ساخته شده در ایالت خوزستان از جمله راه های مشهور ایـــن زمان بودند. 
از اهواز راهی بود كه به سمت مغرب به نهر تیرا و از آن جا به  عراق می رفــــت. راه شمالی اهواز به شوشتر می رسید و از آن جا از جندی شاپور و شوش به سمت مغــــرب و كوه های لر و از آن جا به گپایگان و اصفهان می رفت. 
در همین دوران راه های ایالت فارس همه از شیراز منشعب می شدند و قسمت زیادی از آنــها به سیراف، جزیره كیش و هرمز كه در این زمان هــای طولانی مهم ترین بنا در خلیج فارس بـودند، منتهی می شد. 
راه های كرمان در دوره خلافت عباسیان نیز از راه های مهم ایران محسوب می شوند. در ایــــن  از سیرجان تا بردسیر كرمان دو روز راه بود و از بردســـیر تا زرند نیز باید مسافران دو روز زمان طی می كردند. 
در دوره اسلامی نه تنها راه ها در سطح كشور ایران بسیار گسترش یافت و ایرانیان در روند راه سازی به تجارب ارزنده ای دست یافته به گونه ای كه شمال به جنوب، شرق و غرب كشور با راه های مختلف و شاهراه های بزرگ به هم متصل بود، ایجاد بناهایی با ویژگی های گــــوناگون در شهر و روستاها و جاده های حاشیه كویر و معابر كوهستانی با نام های مختلف چون ربـــاط و كاروانسرا رواج یافت. 
عملكردهای گوناگون كاروانسرا در گذشته موجب شده كه این مكان دارای نام های متفاوتی چون كاربات، رباط، ساباط و خان باشد. این بناها در واقع مشـــــــابه كاروانسرا بودند اما به لحاظ معماری در برخی جزییات با آن تفاوت پیدا می كردند. پیدایــش این گونه بناها را باید در نیاز مبرم كاروان و كاروانیان به حمایت در طول سفر جست و جو كرد. 


اطلاعات موجود در مورد كاروانسراهای اوایل اسلام اندك است. سلسله های دوره های آغازیـن اسلامی مانند سامانی، آل بویه، آل زیار برای ایجاد بناهای عام المنفعه چون كاروان سرا و آب انبار اهمیت زیادی قایل بودند و رباط چاهه یا ماهی كنار جاده مشهد _ سرخـــس كه بـه صورتی بنایی با چهار ایوان بنا شده، از جمله یادگارهای آن زمان است. قرن پنجم قمـــری عصر شكوفایی هنرهای اسلامی به ویژه معماری است. 
ایجاد راه های تجاری متعدد و همچنین تامـــین امنیت جاده ها باعث رونق روزافزون تجارت و اقتصاد شد و در نتیجه در مسیر جاده ها و داخـل شهرها برای آسایش كاروان و كاروانیان، كاروانسراهای متعدد ساخته شـد. شیـــوه و ســــبك معماری این دوره در احداث بناهایی چون مساجد و كاروانسراها تقریبا یكسان شد. 
زیباترین نمونه كاروان سراهای این دوره رباط با كاروانسرای (شرف) در خراسان اســـــت كه اكنون به صورت نیمه ویرانه ای بر جای مانده است. این كاروانسرا یادآور زمانی است كه جاـده خراسان اهمیت بسیار داشت. 
افول عباسیان 
طومار زندگی عباسیان با همت ایرانیان به ویژه خواجه نصرالدین طوسی، ریاضی دان و مـــنجم ایرانی در هم نوردیده شد و ایرانیان توانستند خود را از زیر یوغ حكومت عباسیان و تركان نجات دهند، اما با این همه دیری نپائید كه مغولان جای آنها را گرفتند. 

هنوز ملت ایران كمر از زیر بار حمله مغولان نكرده بود كه تیمور بار دیگر به ایــران تاخت و پس از جهانگشایی و تسخیر سراسر آسیای مركزی و ایران 

به فكر نگهداری از راه ها و ایجاد ارتباط بین شهرها افتاد. 
چنگیز و تیمور به هیچ وجه در فكر راه سازی نبودند. كار اصلی آن تسخیر ممالك و تاراج اموال مردم بود. به طوری كه كلاویخو سفیر اسپانیا در دربار تیمور كه در ایران سیاحت های بسیار داشته است، نوشته، نسخی از راه سازی در این دوره نبوده اما تیموریان در نگهداری از راه ها نهایت كوشش خود را به كار می بردند. 
در هر حال در دوران پس از خلافت عباسیان ایران همواره در معرض تاخت و تاز مــغولان و تیموریان بود. حكومت های بعدی نیز آن چنان درگیر مشكلات خود بودند كه توجهی بـــه احداث راه های جدید نداشتند. در این دوره اگر چه حكومت ها برای احداث راه های جدید تلاشـی نكردند اما به دلیل این كه همین حاكمان برای حفظ محدوده حاكمیت خود به راه هایی امن و همــوار نیاز داشتند، در نگهداری از راه هایی كه عمده آن ساخته حكومت های پیشین از جمله عباسیان بود، همت فراوان به خرج می دادند.


انواع ماشين آلات و کاربرد آنها 

تراکتورها و بولدوزرها
تراکتورازمهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام بارها ميباشد برروي تراکتورانواع لوازم مکانيکي را ميتوان نصب کرد لوازمي ازقبيل : بيل هاي مکانيکي، ريپرها، انواع تيغه ها، دکل هاي لوله گذار جانبي، کج بيل ها، نهرکن ها وغيره. به علاوه ازتراکتور استفاده هاي ديگري هم ميکنند نظيرکشيدن اسکريپر، واگن وغيره .
تراکتورها ازموتورهاي ديزل که معمولا توربوشارژهستند نيروميگيرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتيک موجودهستند همچنين کنترل آنها به صورت کنترل هيدورليک ودنده اتوماتيک است تراکتورها بردونوع کلي چرخ زنجيري وچرخ لاستيکي ميباشند .
بولدوزرها موارد استفاده فراواني دارند که ازميان آنها ميتوان به موارد زيراشاره کرد :
1- تسطيح زمين وپاک سازي آن ازبوته ها وکنده هاي درخت 
2- ايجاد راههاي اوليه درکوهستانهاي وزمينهاي سنگ لاخي 
3- جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم هاي زياد 
4- کمک به هل دادن اسکريپرها 
5- پخش کردن خاک درخاکريزها 
6- پشته کردن خاک درکنارنهرهاي ايجادشده 
7- تسطيح وپاک سازي بقاياي مانده ازعمليات ساختماني 
8- نگهداري راههاي موقت خاکي 
9 - پاک سازي گودالهاي کف معادن


انواع تراکتورها 
الف – تراکتورهاي چرخ زنجيري 
تراکتورهاي چرخ زنجيري انواع مختلفي دارد اين تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندي ميشوند دربسياري ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجيري مهم است زيرا مقدار حداکثر نيروي کششي که يک دستگاه تراکتور ميتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت توليدي موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضريت کشش سطح جاده اي که روي آن کارميکنند محدود ميباشد وجود زنجيره ها باعث ميشود که تراکتوربتواند درزمينهاي با مقاومت فشاري کم وقدرت کششي مناسب فعاليت داشته باشد 
ب- تراکتور چرخ لاستيکي 
تراکتورچرخ لاستيکي ازاين جهت ساخته شده که سرعت بيشتري درکشيدن وهل دادن اسکريپرها وکارهاي نظيرآن داشته باشد اين نوع ماشين ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما بايد بايک ماشين ديگر نظيراسکريپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع يک ديفرانسيل ودوديفرانسيل موجود است باين همه آسيب پذيري لاستيکهاي اين ماشينها درموقع کار درزمينهاي داراي سنگهاي تيزکه باعث بريده شدن لاستيک ميشود استفاده ازآن را دراين نوع زمينها محدود ميکند البته زنجيرها ي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجوددارد که ميتوان برازدياد اصطحکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابکاربرد 

بيل هاي مکانيکي 
بيل هاي مکانيکي ازاولين ماشين آلات مدرن ساختماني است که درعمليات خاکي بکاررفته است بيل هاي مکانيکي عمدتا" براي گود برداري درخاک وبارکردن آن با کاميون يا تريلي ويا تسمه نقاله ها بکارميرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداري درتمام انواع خاکها بجزصخره سنگها بدون تخريب اوليه ميباشد 
بيل هاي مکانيکي ازسه قسمت اساسي تشکيل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روي ارابه وقسمت الحاقي جلوي ماشين .
ارابه يا شاسي – شاسي به دونوع تقسيم ميشود شاسي چرخ زنجيري شاسي چرخ لاستيکي ( کاميون ( 
شاسي چرخ زنجيري با ثبات وقابل اطمينان براي اتاقک چرخنده فوقاني ايجاد ميکند و قابليت تحرک بسيارخوبي درمحل خاک برداري ايجاد ميکند درضمن به دليل سطح وسيع چرخها فشارکمي برروي خاک ايجاد ميکند که امکان کاربرروي خاکهاي سست را فراهم ميکند درموارد ي که برحسب نوع خاک اصطحکاک بيشتري مورد نيازبوده ومسئله لغزندگي وجود داشته باشد نقش زنجير درماشين اهميت پيدا ميکند درعوض اينگونه بيلها سرعت کمي دارند 
شاسي هاي چرخ لاستيکي داراي سرعت حرکتي بيشتري بوده ولذا براي کارهاي کوچکي که تعداد سفرزياد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفيدترند اين نوع شاسي خودبردونوع است : نوع خود متحرک که ازاتاقک فرمان ميگرد ونوع ديگرکه درقسمت عقب کاميون نصب ميشود وآن را کاميوني ميگويند 
سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کيلومتر درساعت ميرسد .
انواع بيلهاي مکانيکي:
الف- بيل مکانيکي با جام معکوس
به اين بيل اسامي متعددي داده مي شود از قبيل:کج بيل – بيل پشت خم وبيل کششي.
اين بيلها در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي هستند وبراي حفاري مناسبند.
ب- بيل مکانيکي با سيستم کابلي
اين بيل مکانيکي عبارت است از اطاقک گرداني که سوار بر چرخها بوده ودر انتهاي جلويي آن بيل متصل شده است. اين بيل در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند.
ج- بيل کششي (دراگلاين)
بيل کششي دراگلاين ازيک اطاقک فرمان – جرثقيل – جام بيل کششي و کابلهاي لازم جهت کنترل قسمتهاي مختلف تشکيل شده است.بيل کششي قادر است در سطوح خيلي بالاتر وخيلي پايينتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمينهاي مورد استفاده قرار مي گيرد. بازوي طويل آن براي حفاري و تخليه مواد کنده شده مفيد بوده وزمان سيکل کار کوتاه از محاسن اين ماشين ميباشد.

د- جرثقيل
جرثقيل تشکيل شده از اطاق فرمان ويک تير بلند مشبک وقلب جرثقيل و معمولا براي باند کردن اجسام سنگين وحرکت دادن آنها بکار ميرود. با اتصال دستگاههاي مختلف به انتهاي تير مشبک بلند جرثقيل مي توان از استفاده هاي ديگري نمود.جرثقيل ها هم بر دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند که امروزه بيشتر هيدروليکي مي باشند.
اسکريپر
اسکريپرماشيني است که عمل بارگيري وحمل وتخليه مواد خاکي در مسافتهاي متوسط وزيادرا به تنهايي انجام مي دهد.
اسکريپرازسه قسمت اصلي تشکيل شده است : قسمت بارگير (جام ) ديوار جلويي قسمت بارگيروديواره عقب جام يا ديواره تخليه قسمت جام که معمولا سربازاست داراي يک تيغه برنده قابل تعويض درقسمت پايين ميباشد اين تيغه درحين بارگيري به داخل خاک نفوذميکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدايت ميکند . اين قسمت قابل حرکت بوده وميتواند پايين وبالابرود دراسکريپرها ي داراي بالابر قسمت بالابرجانشين ديواره جلويي جام ميشود ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قابليت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخليه بارکمک ميکند 

طبقه بندی ماشین آلات راه سازی و ساختمانی 

اصولاً ماشین آلاتی كه در كارگاه مورد استفاده قرار می گیرنند عبارتند از:


الف) ماشین آلات سنگین مانند: لودر، بلدوزر، گریدر، اسكریپر – غلتك، غلتك های استاتیكی و دینامیكی، بیل مكانیكی.

ب)ماشین آلات نیمه سنگین مانند: كمپرسی، آبپاش، جرثقیل كامیونی، تراك میكسر، پمپ بتون فینشر.


ج) ماشین آلات سبك مانند: لندرور، پیكان و غیره 


د) سایر ماشین آلات كارگاهی (ماشینهای متفرقه) مانند: ویبراتور – دستگاه بتون بتونیر – موتور جوش – تسمه نقاله – سنگین شكن – ماسه شور و شن شور – ماسه ساز و غیره.


بلدوزر


اصولاً تراكتور وسیله ای است برای هل دادن و كشیدن اسكریپرها  – واگنها – غلتكها. اگر به ابتدای این وسیله یك تیغه نسبتاً بزگ هم برای حمل مواد وصل شود و این تیغه ثابت باشد ماشین حاصله بلدوزر نامیده می شود. یك تیغه متحرك باشد به آن آنگلدوزر گویند. در انگلدوزر، زاویه چرخش در صفحه قائم حدود 30 الی 40 درجه است. همچنین به بلدوزر چرخ لاستیكی مفصل دار و كمرشكن نیز گویند كه این مفصل باعث زیاد شدن قدرت مانور ماشین می شود. موارد استفاده از بلدوزر، زاویه چرخش در صفحه قائم حدود 30 الی 40 درجه است. همچنین به بلدوزر چرخ لاستیكی مفصل دار كمرشكن نیز می گویند كه این مفصل باعث زیاد شدن قدرت مانور ماشین می شود.


موارد استفاده بلدوزر ها عبارتند از:


1-      تسطیح زمین و پاكسازی آنها از بوته و كنده های درخت.


2-      جابجاكردن توده خاك به صورت فشار دادن آن تا مسافتی حدود 300 فوت (91.44 m) (توضیح اینكه حدوداً حداكثر فاصله حمل توسط بلدوزر را 90 متر در نظر می گیرند) 


3-      ایجاد راههای اولیه در كوهستانها و زمینهای سنگلاخی 


4-      كمك و فشار دادن به اسكریپها 


5-      پخش كردن خاك در خاكریزها 


6-      پشته كردن خاك در كنار نهرهای ایجاد شده


7-      تسطیح و پاكسازی بقایای مانده از عملیات ساختمانی 


8-      نگهداری راههای موقت خاكی 


9-      پاكسازی محل گودال قرضه و گودالهای كف معادن 

انواع تیغه های بلدزورها


1-      تیغه مستقیم 


2-      تیغه یونیور سال

3-      تیغه كوشن 

4-      تیغهV شكل

5-      تیغه انگل دورز

لودر


اصولاً لودر یا بیل بار كن یكی از مهمترین ماشین آلات ساختمانی می باشد كه در انواع مختلفی طراحی و ساخته می شود. این ماشین از نظر شكل ظاهری به لودر معمولی، لودر معدن، آرم لودر (Arm liader) و اورهد لودر (overhead liader) تقسیم بندی می شود كه به طور كلی در دو نوع چرخ لاستیكی و چرخ زنجیری كه هر دو آنها به صورت هیدرولیكی كار می كنند ساخته شده است. همچنین لودر دارای جامهای مختلفی از قبیل: جامهای معمولی، جام سنگ گیر – جام سنگ گیر – جام كنده گیر – جام پوشال گیر و جام مواد سبك دانه و جام همه كاره است كه هر كدام برای كار مشخص ساخته شده اند. همچنین دو نوع جام یكپارچه و چند پارچه وجود دارد كه نوع چند پارچه آن دارای انعطاف پذیری بیشتری بوده می تواند مانند كلامشان جهت خاك برداری قائم مورد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نوع دیگری از جام وجود دارد كه می تواند عمل تخلیه را از پهلو انجام دهد.

كامیون


كامیون معمولترین روش برای حمل و نقل مواد خاكی است و با انعطاف پذیری زیاد بین پروژه ها سفر می كند و دارای نوع كمپرسی كه مخصوص حركت در جاده و خارج جاده است ساخته می شود كه انواع مخصوص خارج از جاده دارای ابعاد بزرگتر و ظرفیتهای چند صد تنی است.


اصولاً تریلیهای مخصوص حمل خاك از واكن مخصوص حمل خاك به علاوه یك تراكتور یا كامیون تشكیل می شود و مواد حاصل حمل شده در آنها اصولاً از عقب یا كف یا از پهلو تخلیه شده در محل تخلیه كاربرد دارد.


مانند پهن كردن شن در لایه های اساس و زیر اساس میزان بار كامیون یا بار مجاز كامیون به مسائل زیر بستگی دارد:


1-      ظرفیت افقی خاك 


2-      ظرفیت كود شده خاك


3-      ظرفیت اندازه گیری شده در كارخانه ساخت ماشین 


باید به اندازه ماشینها، بار گیری انجام شو تا از فرسودگی و قدرت مانورشان كاسته نشور در ضمن می توان با اضافه كردن تخته هایی در بالا طرفیت باربند را اضافه كرد.


سیكل حمل مواد به وسیله كامیون شامل دو سیكل ثابت و متغیر است.


سیكل ثابت: مدت زمان لازم برای بارگیری، حمل، تخلیه، بازگشت، مدت زمان لازم برای نوبت مجدد كامیون.


سیكل متغیر: بستگی به نوع و سرعت كامیون دارد كه در كامیونهای مختلف متفاوت است.


گریدر


گریدر موتور دار اصولاً برای تنظیم شیب – شكل دادن شیبها و تسطیح دامنه خاكریزها و خاك برداریها – كندن جوی و مخلوط كردن و پراكندن مخلوط خاك و مواد قیری به كار می رود. از این ماشین در راه سازی و عملیات ساختمان نیز استفاده می شود. همچنین برای برف روبی و برداشتن لایه های سست سطح زمین (پاكسازی زمین) نیز كاربرد دارد. در ضمن با دقت در عملیات گریدر   می توان مقدار قابل ملاحظه ای از هزینه پروژه ها را كم كرد.اصولاً عمل خاكبرداری از قسمتهای بلند و خاكریزی در گودالها را عمل بالانس (تعادل) گویند و شكل بندی و تنظیم نهایی هر لایه از راه راه عملیات اصلاح گویند.

حداكثر تلرانسها يا رواداريهاي قسمتهاي مختلف راه كه توسط گريدر تنظيم   مي شود عبارتند از:


Subgrade  (سابگريد) 8-4mm در متر

Sub base (زير اساس)4-2mm در متر


Base (اساس)1mm در متر


در رويه رواداري mm در متر


كه البته اين مقادير در مورد فرودگاهها و شاهراهها كمتر هم خواهد شد .

توضيح اينكه:


 مقدار خطای مجاز قابل قبول در راه سازی را تولرانس یا رواداری گویند.اصولاً اگر در نگهداری و حفاظت جاده ای از گریدر استفاده و در بالا بردن تولید و كم كردن هزینه تأثیر به سزایی دارد و این میزان ازدیاد تولید تا 20% هم می تواند باشد.

انواع غلتكها


اصولاً غلتكها وسیله ای برای متراكم كردن مصالح خاكی و سنگی هستند كه از چهار پارامتر وزن استاتیكی – ضربه – ارتعاش و كنترل برای كوبیدن خاك استفاده می كنند كه وجود این پارامترها بستگی به نوع غلتك دارد. تمام ماشین آلات متراكم كننده وزن استاتیكی دارند و بهترین ماشین برای تراكم یك خاك بخصوص ماشینی است كه از تغییر محل جانبی خاك در اثر تراكم جلوگیری می كند و تغییر حركت جانبی را به صورت تغییر حركت عمودی در بیاورد. نیروهای ضربه و ارتعاش دارای شكل نیرویی مشخص و مثل هم هستند و فقط فرق آنها در تعداد تواتر آنهاست كه در ضربه تعداد تواتر 10 ضربه در ثانیه و در ارتعاش تعداد تواتر 80 ضربه در ثانیه است. همچنین پارامتر ارتعاش در مورد خاكهای غیر چسبنده از تأثیر بسیار زیادی برخوردار است.


انواع غلتكها


1-      پاچه بزی یا زایده دار 


2-      با چرخ فولادی صاف


3-      غلتك پنوماتی


4-      غلتكهای لرزنده

ايمني كار با ماشين آلات راهسازي


در طراحي و ساخت زمان زيادي صرف شده است تا ماشيني ساخته شود كه تا حد امكان ايمن و كارامد باشد. با وجود اين سوانحي كه رخ مي دهد اكثرا به علت عامل انساني است. يك شخص هوشيار-ايمن و يك ماشين كه سرويس و نگهداري آن به خوبي صورت گرفته باشد تشكيل يك مجموعه ايمن و كارامد و پرسود را مي دهد. بنابراين با توجه به نكات ايمني و دستورالعملهاي ايمني كار با ماشينهاي راهسازي مي توان در كاهش و پيشگيري حوادث گامي موثر برداشت لذا بر آن شديم تا در اين مقاله مباحثي را در مورد ايمني و چگونگي كار ايمن با ماشين آلات راهسازي و ساختماني ارائه نمائيم. يكي از مواردي كه در موقع خريد يك ماشين بايستي بدان توجهي خاص نمود . استانداردهاي مربوط به آن و به خصوص استاندارد سطح ايمني مربوط به ماشين خريداري شده است كه از جمله اين استانداردها مي توان به نشان CE اشاره نمود كه توضيحات كامل در مورد آن به شرح زير آورده شده است.



نشان CE – اعلاميه EMC


نشان CE 

اين ماشين داراي نشان CE مي باشد اين بدان معني است كه وقتي ماشين تحويل مشتري مي شود (ملزومات ايمني و نيازهاي ضروري) را طبق دستورالعملهاي ايمني ماشين در اتحاديه اروپا دارا مي باشد.


اگر شخصي با اعمال تغييرات ايمني ماشين را تحت تاثير قرار دهد مسئوليت اين امر بر عهده خود او خواهد بود.


بعنوان مدرك تائيديه اعلاميه اتحاديه اروپا و تائيديه صدا مربوط به سطح صدا بر حسب db(A) براي اين ماشين وجود دارد. گواهينامه صدا هم براي مقدار صداي بيروني و همچنين تضمين سطح صدا مي باشد.


اعلاميه EMC

تجهيزات الكترونيكي ماشين ممكن است باعث ايجاد تداخل با ساير تجهيزات الكترونيكي شود يا اين كه تحت تاثير تداخل ناشي از تجهيزات الكترومغناطيسي خارجي قرار بگيرد كه در اين صورت ممكن است موجب بروز خطرات ايمني شود.


اعلاميه EMC اتحاديه اروپا در مورد سازگاري الكترومغناطيسي 89/336/EEC شرح كلي از ملزوماتي كه بايد در ماشين از نقطه نظر ايمني رعايت شود و همچنين حدود مجاز را طبق استاندارهاي بين المللي ارائه مي كند.


ماشين ووسايلي كه اين ملزومات را دارا مي باشند بايستي داراي نشان  CE  باشند ماشين هاي ما از نظر تداخل الكترومغناطيسي به صورت ويژه تست مي شوند. نشان  CE ماشين و اعلاميه آن ضوابط EMC را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.


در صورتيكه تجهيزات الكترونيكي ديگري روي ماشين سوار شود آن تجهيزات بايستي داراي نشان  CE باشد و روي ماشين از نظر تداخل الكترومغناطيسي تست شود.

يكي ديگر از موارد مهم كه در خريد ماشين الات راهسازي و استفاده از آنها بايستي به آن توجه ويژه داشت قسمتهايي است كه ارتباطي مستقيم با عملكرد اپراتور و ايمني مربوط به آن دارند.با توجه به حساسيت تمامي قسمتهاي ماشين نسبت به اين امر مي بايستي توجهي خاص به كابين ماشين آلات راهسازي و ساختماني داشت كه اپراتور در هنگام كار با ماشين بيشترين ارتباط را با آن و تجهيزات مربوطه اش دارد لذا توجه به استانداردهاي كابين و شرايط ايمن آن از مسايل مهمي است كه در كاهش حوادث و بالابردن سطح ايمني اپراتور دستگاه تاثير گذار است.


ROPS,FOPS

كابين مي بايستي داراي تائيديه استانداردهاي ROPS,FOPS باشد. FOPS مخفف لاتين عبارت حفاظت در برابر سقوط اشياء ( محافظت سقفي) و  ROPS مخفف لاتين عبارت حفاظت در هنگام چپ شدن ( حفاظت هنگام چپ شدن) است. در مورد كابين به هيچ و جه تغييرات غير مجاز مثل پايين آوردن ارتفاع سقف – سوراخكاري يا جوشكاري روي پايه ها به منظور نصب كپسول آتش نشاني يا آنتن راديو و يا ساير تجهيزات بدون در ميان گذاشتن با پرسنل بخش مهندسي نبايستي انجام شود.


جهت آشنايي بيشتر با الزامات كابين توضيحاتي در مورد مشخصات فني كابين به شرح زير ارائه مي گردد.

مشخصات فني كابين








يكي ديگر از تجهيزات تاثير گذار در ايمني اپراتور و كاهش سوانح وبيماريهاي شغلي صندلي دستگاه و ارگونوميك بودن آن مي باشد كه وجود صندلي استاندارد و ايمن در كاهش خستگيهاي ناشي از كار با اين ماشينها و در نتيجه افزايش دقت اپراتور و نهايتا كاهش حوادث تاثير گذار خواهد بود.


صندلي اپراتور مي بايستي داراي شرايط استاندارد باشد از جمله استانداردهاي موجود در اين زمينه استاندارد  EN ISO 7096/2000 مي باشد . مفهوم اين امر به طور خلاصه اين است كه صندلي مي بايست طوري طراحي گردد تا به بهترين وجه ارتعاشاتي را كه اپراتور هنگام كار با ماشين در معرض آن قرار مي گيرد را به حداقل برساند. اندازه اين ارتعاشات به عوامل مختلفي بستگي دارد كه تعداد زيادي از آنها به ساختار ماشين ربطي ندارد مانند شرايط زمين- سرعت و تكنيكهاي اپراتوري.

اپراتور لازم است به هنگام بكارگيري ماشين به نكات زير توجه نمايد :


· صندلي را بر اساس قد و وزن خود تنظيم نمايد.


· زمين محل كار را در شرايط خوبي نگهداريد.


· از تكنيكهاي اپراتوري و سرعت تناسب با شرايط موجود استفاده كنيد.

اگر صندلي اپراتور به درستي تنظيم شود آسايش و ايمني اپراتور نيز افزايش مي يابد. عدم تنظيم صحيح صندلي ممكن است موجب جراحت اپراتور شود. تنظيماتي كه بايد صورت بگيرد عبارتند از :




		A

		زاويه پشت صندلي



		B

		تكيه گاه كمر



		C

		زاويه دادن و بالاوپايين آوردن كف صندلي



		D

		وزن اپراتور



		E

		تنظيم طولي(جاپايي)





 توجه : وسايل كنترل براي انجام تنظيمات مختلف ممكن است با توجه به مدل صندلي متفاوت باشد.

پايه اتصال صندلي اپراتور به طور معمول و به ويژه در ماشين آلات راهسازي شركت VOLVO داراي چندين سوراخ براي اتصال صندلي است. بنابراين با جابه جا كردن صندلي روي پايه مي توان از قابليت تنظيم طولي بيشتري بهره برد.


توجه به اين نكته الزامي است كه هنگاميكه ماشين در حال حركت است به تنظيم صندلي نبايد پرداخت.


به طور كلي يكي از مواردي كه در بروز حوادث و بيماريهاي شغلي مربوط به كار با ماشين آلات راهسازي و ساختماني تاثير گذار است . ارتعاشات وارد بر اپراتور از طرف ماشين مي باشد كه لازم است اپراتور قبل از به كارگيري ماشين اطلاعاتي در مورد آن داشته باشد لذا در اين مقاله به ذكر مواردي در زمينه ارتعاشات وصدادر كابين مي پردازيم.


ارتعاشات وارد بر دست – بازو

انتشار ارتعاشات وارد بر دست و بازوي اپراتور در طي شرايط كاري واقعي كمتر از 2.5 m/s2 RMS (مربع ميانگين ريشه) مطابق با استاندارد ISO 8041 مي باشد.


ارتعاشات كل بدن 


يكي از موارد مهم و قابل توجه براي هر ماشين مطابقت ماشين با استانداردهاي موجود است كه شركت ولوو سوئد به اين امر توجهي خاص دارد لذا جهت توضيح اين قسمت از كتاب ماشين آلات راهسازي شركت ولوو بهره برده و جدول تهيه شده اين شركت در مورد ارتعاشات وارد بر كل بدن اپراتور به هنگام كار با لودر ساخته شده توسط اين شركت را ارائه مي نمائيم تا خوانندگان اين مقاله به خوبي دريابند كه توجه به جداول استاندارد از نكات مهم مي باشد. انتشار ارتعاشات وارده بر كل بدن در طول عمليات كاري مطابق با جداول زير و براي كار با ماشين لودر ساخت شركت ولوو مي باشد.



بايستي اين نكته را به ياد داشته باشيم كه مقادير انتشار ارتعاشات وارده بر كل بدن در شرايط كاري مخصوص ودر شرايط خاص زمين به شرح جدول بالا و براي دستگاه لودر ساخت شركت ولوو ارائه گرديده است و قابل ارائه براي شرايط مختلف كاري نيست و اين مقادير نبايد براي تعيين ميزان ارتعاش وارد بر كل بدن در هر شرايط كاري كه اپراتور ماشين را در معرض آن قرار مي دهد به كار مي رود. براي نيل به اين هدف ( تعيين مقدار ارتعاشات ماشين در شرايط مختلف) رجوع به استاندارد ISO/CEN پيشنهاد مي شود. اپراتور تا حد قابل توجهي مي تواند ميزان واقعي ارتعاشات را تحت تاثير قرار دهد زيرا اپراتور سرعت ماشين – تكنيك كاري آن – مسير حركت و... را كنترل مي كند. بنابراين اين مساله منجر به بروز مقادير متفاوت ارتعاشات در يك نوع يكسان از ماشين خواهد شد.


رهنمودهايي جهت كاهش ميزان ارتعاشات در ماشينهايي كه بر روي زمين حركت مي كنند :


      1-   بر اي انجام يك كار مشخص از ماشين با نوع و سايز مناسب و تجهيزات اختياري و تجهيزات لازم استفاده كنيد.


      2-  اطمينان حاصل كنيد كه زمين داراي شرايط خوبي است.

· موانع و سنگهاي بزرگ را برداريد


· كليه حفره ها و گودالها را پر كنيد


· جهت حفظ و نگهداري از زمين برنامه ريزي زماني و تجهيزات مورد نياز را فراهم كنيد

3- سرعت ماشين را تنظيم كنيد و مسير حركت مناسب را جهت به حداقل رساندن ارتعاشات انتخاب كنيد.


· از كنار موانع و ناهمواريهاي زمين عبور كنيد


· زمانيكه عبور از زمين بيش از حد ناهموار ضروري است سرعت را كاهش دهيد

     4- طبق توصيه هاي سازنده ماشين سرويس و نگهداري ماشين را انجام دهيد.


· فشار باد تايرها


· سيستم هاي فرمان و ترمز


· اهرم بنديها و سيستمهاي كنترل و هيدروليك

    5- اطمينان حاصل كنيد كه صندلي اپراتور تحت سرويس و نگهداري قرار گرفته و به خوبي تنظيم شده است.


· صندلي و سيستم تعليق آنرا بر اساس وزن و قد اپراتور تنظيم كنيد


· مكانيزم تنظيم و تعليق صندلي را مورد بازرسي و سرويس و نگهداري قرار دهيد

· از كمربند ايمني استفاده كنيد و آنرا به طور صحيح تنظيم كنيد

    6- فرمان دادن – ترمز گرفتن – گاز دادن – دنده عوض كردن و حركت دادن تجهيزات را به آرامي انجام دهيد.

    7 – در سيكلهاي كاري طولاني مدت يا پيمودن مسافتهاي طولاني ارتعاشات را به حداقل برسانيد.


· در صورتيكه ماشين به سيستم تعليق بوم مجهز است از اين سيستم استفاده كنيد


· در صورتيكه ماشين به سيستم تعليق بوم مجهز نيست سرعت را كاهش دهيد تا از جهش جلوگيري شود


· وقتي مسافت ميان محلهايي كه ماشين كار ميكند زياداست ماشين را حمل كنيد

  كمردرد مرتبط با ارتعاشات كلي ماشين ممكن است ناشي از عوامل خطر آفرين ديگري باشد.


رهنمودهاي زير جهت به حداقل رساندن خطر بروز كمردرد مي تواند موثر باشد :


· صندلي و سيستمهاي كنترل را تارسيدن به وضعيت مطلوب تنظيم كنيد.


· آينه ها را طوري تنظيم كنيد كه نيازي به خم شدن نباشد.


· جهت كاهش نشستنهاي طولاني مدت دركار وقفه هاي زماني ايجاد كنيد.


· از بيرون پريدن از ماشين اجتناب كنيد.


· حمل كردن و بلند كردن مكرر اشياء سنگين را به حداقل ممكن برسانيد.


· شرايط فيزيكي و وضع مناسب خود را حفظ كنيد.

يكي ديگر از مواردي كه در ايمني اپراتور ماشين تاثير گذار است كمربند ايمني مي باشد.


كمربند ايمني نوع روپايي مكمل ROPS ( محافظت در برابر واژگوني ) مي باشد و بايد براي محافظت اپراتور از بيرون پريدن آن زمانيكه ماشين واژگون مي شود استفاده شود. كمربند ايمني نوع روپايي همچنين به اپراتور در كنترل كردن ماشين در هنگام تغيير مسير دادن ماشين يا ماشينهاي ديگر كمك مي كند.

· اگر كمربند فرسوده شده و صدمه ديده و يا اگر ماشين دچار حادثه شده است كه در آن كمربند بايد تنش را تحمل كند آنرا تعويض كنيد.

· تغييرات در كمربند يا پايه هاي نصب آن نبايد به هيچ وجه انجام شود.


· هنگاميكه از كمربند استفاده نمي شود آنرا جمع كنيد.


· بدون توجه به شرايط كمربند آنرا هر سه سال يكبار تعويض كنيد.


· هنگام شستشو از محلول ملايم آب و صابون استفاده كنيد . قبل از جمع كردن آن اجازه دهيد كه كمربند در حاليكه كاملا باز است خشك شود. مطمئن شويد كه كمربند به طور صحيح نصب شده است.

برچسب ها – صفحات هشدار دهنده و اطلاع دهنده


اپراتور بايستي صفحات – برچسبهاي هشدار دهنده و اطلاع رساني واقع بر روي ماشين را به خوبي بشناسد و به آنها توجه كند. همه صفحات – برچسبها روي هر ماشيني نصب نشده اند و به ماشين و نحوه فروش آن بستگي دارد. اين صفحات – برچسبها را بايد از كثيف شدن حفظ كرد تا كاملا خوانا و قابل فهم باشند. در صورتيكه اين برچسبها از بين روند يا ديگر خوانا نباشند بايد فورا نسبت به جايگزين كردنشان اقدام كرد.

برخي از برچسبهاي متداول كه براي اطلاع رساني به اپراتور بر روي ماشين ها نصب مي شوند به شرح زير مي باشند .


		هشدار – فن در حال چرخش

		



		هشدار – ماشين مي تواند به عقب حركت كند

		



		هشدار – بررسي كنيد كه تجهيزات قفل شده باشند

		



		هشدار – خطر گيركردن و له شدن در زمان فرمان گيري ماشين در كمرشكن وجوددارد

		



		هشدار – زير قسمتهايي كه بالا برده شده اند راه نرويد

		



		هشدار –  روي اين سطح پا نگذاريد

		



		هشدار – سيستم تحت فشار است

		



		هشدار –هنگام حركت در جاده هاي عمومي استفاده از كنترل حركت راحت ممنوع است – از غربالك فرمان استفاده كنيد

		



		هشدار – قبل از اتصال كابلهاي رابط – كتاب راهنماي اپراتوري را مطالعه كنيد

		



		هشدار – سطوح داغ

		



		هشدار – آب رادياتور داغ است

		



		هشدار – سطح روغن هيدروليك

		



		هشدار – مبرد R134A ( گاز كولر)

		



		هشدار – محل ريختن روغن هيدروليك

		



		هشدار – محل ريختن سوخت

		



		هشدار – خروجي اضطراري

		



		هشدار – از مايع خنك كننده VCS استفاده كنيد

		



		هشدار –  فيلتر هوا

		



		هشدار – كليد قطع كن باتري

		



		هشدار – محل بستن تسمه

		



		هشدار – ميزان بلندي صدا در خارج ماشين

		



		هشدار – ميزان فشار صدا در كابين

		



		هشدار – محلي براي بلند كردن

		



		هشدار – حداكثر نيروي مالبندي ماشين 

		



		هشدار – اطلاعاتي پيرامون بستن تسمه و بلند كردن ماشين

		



		هشدار – نمودار سرويس و روغن كاري

		



		هشدار – قبل از شروع به كار قفل كمرشكن شاسي را باز كنيد

		



		هشدار – ميدان مغناطيسي EMF

		





دستورات ایمنی هنگام کار


 وظایف اپراتور


· اپراتور باید طوری با ماشین کار کند که خطر بروز سانحه برای خود او و سایر کسانی که از جاده استفاده می کنند و کسانی که در محیط کار هستند به حداقل مقدار ممکن برسد . 

· اپراتور بایستی کاملاً با نحوه کار و کنترل ماشین آشنا باشد و ترجیحاً آموزش های لازم را روی ماشین دیده باشد . 

· اپراتور باید از دستورات و توصیه های ارائه شده در کتاب اپراتوری پیروی کند . و لیکن باید به همه قوانین و ضوابط کشوری یا ملزومات و خطرات محیط کار کاملاً توجه نماید . 

· اپراتور باید کاملاً آماده و سرحال باشد و هرگز نباید تحت تأثیر الکل ، دارو و سایر مواد مخدر با ماشین کار کند . 

· اپرا تور مسئول بار ماشین هنگام حرکت در جاده های عمومی و محیط کاری می باشد . 

· هنگام کار نباید خطر سقوط بار وجود داشته باشد . 

· از پذیرش بارهایی که مشخصاً خطرات ایمنی به همراه دارند خود داری کنید . 

· به ظرفیت بار نامه ماشین توجه کنید . اثر فاصله بار روی مرکز جرم و اثر دستگاه های اضافه شده به ماشین را مد نظر قرار دهید . 

· اپراتور ماشین باید در مرکز محل کار ماشین باشد . 

· از راه رفتن و ایستادن اشخاص زیر بازوهای بالابر جلوگیری کنید مگر این که این اشخاص به نحوی ایمنی داشته باشند یا محافظت شوند . 

· از ورود و استقرار افراد در منطقه خطرناک ( منطقه دور تا دور ماشین و حداقل 7m  (23ft) دورتر از حداکثر دسترسی به تجهیزات ) جلوگیری کنید . اپراتور می تواند به یک نفر اجازه استقرار در منطقه خطرناک را بدهد به شرطی که بسیار احتیاط کند و تنها زمانی ماشین را به کار اندازد که آن فرد در محدوده دید او باشد یا این که علائم واضحی مبنی بر محل استقرار آن فرد موجود باشد . 

سوانح 


· حوادث و سوانح را باید فوراً به مدیریت محل کار اطلاع دهید . 

· در صورت امکان ماشین را در همان وضعیت ترک کنید . 

· تنها اقدامات ضروری را انجام دهید تا اثرات آسیب دیدگی ماشین خصوصاً جراحات اشخاص را کاهش یابد  . از انجام اقداماتی که تحقیق و بررسی را مشکل تر می کند پرهیز کنید . در انتظار دستورات مدیریت محل کار بمانید . 

· اپراتور ماشین و مدیریت ماشین های ساختمانی مسئول محل کار ماشین هستندو باید از حضور افراد متفرقه در آنجا هنگام کار ماشین ممانعت به عمل آوردند . اپراتور همواره باید مراقب جلو و عقب ماشین باشد از برخورد ماشین با افراد و اشیاء جلوگیری کند . 

ایمنی اپراتور ماشین


· ماشین باید قابل استفاده باشد یعنی باید نقایصی که می تواند موجب بروز سانحه شود ، برطرف شده باشد . 

· اپراتور باید لباس مناسب و همچنین کلاه ایمنی داشته باشد . 

· از تلفن همراه نباید استفاده کرد چون موجب ایجاد اختلال در سیستم های مهم الکترونیکی ماشین می شود . تلفن همراه بایستی به سیستم برقی ماشین متصل باشد و دارای یک آنتن ثابت خارجی باشد که طبق دستوالعمل های سازنده نصب شده باشد . 

· همیشه هنگام روشن کردن موتور / شروع به کار ماشین ، روی صندلی بنشینید . 

· دست های خود را دور از محل هایی که خطر له شدن وجود دارد ( مثل کاورها ، در و پنجره ) نگه دارید . 

· همیشه از کمربند ایمنی روپائی ها ( در صورتی که ماشین به آن مجهز است ) استفاده کنید . 

· هنگام ورود یا خروج از ماشین از دستگیره ها و پله ها استفاده کنید . از 3 نقطه تکیه گاه یعنی دو دست و یک پا یا یک دست و دو پا استفاده کنید همواره رو به ماشین قرار بگیرید . هرگز بیرون  نپرید . 

· در باید بسته باشد . 

· بررسی کنید که تجهیزات ها به خوبی وصل و قفل شده باشند . 

· ارتعاشات ( لرزشی ها ) ایجاد شده هنگام کار با ماشین ممکن است برای اپراتور مضر باشد. آنها را می توان به صورت زیر کاهش داد : 

· تنظیم صندلی و سفت کردن کمربند ایمنی 

·  انتخاب هموارترین سطح برای کار ماشین ( صاف کردن زمین در صورت لزوم ) 

· تطبین دادن سرعت حرکت با شرایط زمین 

· کابین برای حفاظت اپراتور می باشد و ملزومات سازه ای مورد نیاز برای حفاظت در هنگام واژگونی را طبق استاندارد (ROPS) دارا می باشد . 

· بنابراین در صورت واژگون شدن ماشین ، محکم غربالک فرمان را نگهدارید – هرگز بیرون نپرید !

· این کابین همچنین ملزومات مقابله با سقوط اشیاء که وزن آنها طبق روش های FOPS تعیین شده است را دارا می باشد . 

·  این کابین دارای یک خروجی اضطراری ( پنجره عقب ) می باشد که می توان آن را با چکش شکست . 

· تنها روی سطوحی راه بروید و بایستی که محافظ لغزش ( سرخوردن ) داشته باشد . ( به نواحی هاشور زده شده در شکل زیر مراجعه کنید ) 

·  در هنگام رعد و برق ، به ماشین وارد یا از آن خارج نشوید . 

· اگر در خارج از ماشین قرار دارید ، در فاصله مناسبی دور از ماشین قرار بگیرید تا رعد و برق تمام شود . 

· اگر داخل ماشین هستید همان جا بمانید و ماشین را هم بدون حرکت نگهدارید تا رعد و برق تمام شود . هیچ یک از ابزارهای کنترل و اشیای فلزی را لمس نکنید . 

· در صورتیکه اپراتور ناچار است در حالیکه موتور روشن است از ماشین خارج شود باید بسیار احتیاط کند تا هنگام خروج از ماشین ، غربالک فرمان ناخواسته نچرخد . این مسأله خصوصاً هنگامیکه روی غربالک فرمان یک دسته نصب شده است حائز اهمیت است . 

کار در محیط های خطرناک


 کار در محیط هایی که لوله ها و کابل ها یا خطوط انتقال برق وجود دارد . 


· این وظیفه کارفرما است که از محل لوله های گاز ، آب و فاضلاب و کابل ها یا خطوط انتقال برق در محل کار اطلاع داشته باشد و آن ها را نشانه گذاری کند و اپراتور را مطلع نماید . قصور در انجام این کار ، عواقب قانونی را در پی خواهد داشت . در صورت لزوم برای تهیه نقشه ها ، باید با متخصصین محلی و یا ادارات روابط عمومی و شرکت برق تماس گرفته شود . 

· کابل ها و خطوط انتقال برق باید به طریق مناسبی از آسیب حفظ شوند . در صورت امکان باید برق کابل ها را قطع کرد . 

· باید از نحوه قطع گاز و آب اطلاع داشته باشید تا در صورت شکستگی لوله ها بتوانید سریعاً آنها را قطع کنید . 

خطوط برق فشار قوی هوایی


هنگام کار در مجاورت خطوط برق فشار قوی هوایی بسیار مراقب باشید چون از فواصل نسبتاً دور خطر برق گرفتگی ، ممکن است و به ماشین آسیب وارد کرده و اپراتور را مجروح کند . موارد زیر را در نظر داشته باشید . 


 فاصله ماشین تا خطوط برق از بغل باید : 


· در مورد ولتاژ پایین حداقل 2m (6.5 ft ) باشد . 

· در مورد ولتاژ بالا تا حد 40kV ( خطوطی که عموماً دارای عایق ثابت هستد ) (13ft)40m باشد . 

· در مورد ولتاژ بالا بیش از 40kV ( خطوطی که عموماً روی عایق های معلق سوار هستند)، (20ft)6m باشد . 

فاصله عمودی بین ماشین و خطوط برق هوایی باید : 


· در مورد ولتاژ پائین حداقل (6.5ft )2m باشد . 

· در مورد ولتاژ بالا حداقل (13rf)4m باشد . 

فاصله ایمنی بار را نیز باید حفظ کرد . ممکن است نیاز به محدود کردن بالا رفتن بوم توسط قطع کن باشید . قطع کن بوم ( ارتفاع بالابری ) احتمالاً باید تنظیم شود . 


کار در زیر سطح زمین


· در کشورهای عضو EEA , EU به تجهیزات ویژه مثل گواهینامه موتور مورد نیاز است . با نمایندگی مشورت کنید . 

کار در محیط های محدود


· بررسی کنید که فضای کافی برای ماشین و بار وجود داشته باشد . 

· با سرعت کم حرکت کنید .

· در راهروهایی که بقدری باریک هستند که امکان عبور دو ماشین نیست ، از وسط راهرو حرکت کنید . 



کار در مجاورت مناطق خطرناک


· در نزدیکی مناطق خطرناک علامت گذاری شده ، بسیار مراقب باشید . 

·  هنگام کار به لبه اسکله ، سراشيبی و . . . خیلی نزدیک نشوید . 

· در صورت امکان ماشین را روی سطح مسطح قرار دهید . در صورتیکه این امکان وجود ندارد جلوی چرخها بلوک قرار دهید به طوریکه ماشین نتواند حرکت کند . تجهیزات را تا روی زمین پائین آورید . 

میدانهای مغناطیسی EMF

کار کردن در مناطقی که در معرض میدان مغناطیسی (EMF) می باشد . 


· هشدار !

از ماشین های مجهز به کنترل حرکت راحت (CDC) و یا کنترل اهرم سرو برقی نباید در محل هائی که میدان مغناطیسی استاتیک یا میدان مغناطیسی با فرکانس پائین دارد ، استفاده کرد . ( برای مثال محل های ذوب آلومینیوم ) . استفاده از نادرست ممکن است موجب بد کار کردن عملگرهای مر بوط به ایمنی شود . اگر شما شک دارید که آیا میدان مغناطیسی با فرکانس پائین در محیط کاری وجود دارد ، با کارفرما تماس بگیرید . 


· کارفرما مسئول این است که بداند آیا میدان مغناطیسی قوی در محیط کار وجود دارد و آن را به اپراتور اطلاع دهد . 

· اپراتور باید تحقیق کند که آیا محیط کار در معرض میدان مغناطیسی قوی می باشد یا خیر . 

· اگر ماشین مجهز به سرو برقی و کنترل حرکت راحت (CDC) می باشد ، ممکن است میدان مغناطیسی (EMF) روی ماشین اثر بگذارد . 

حرکت کردن و کار کردن در جاده های عمومی


 به عنوان اپراتور ماشین ، شما نیز یک استفاده کننده از جاده محسوب می شوید و بنابراین لازم است که از ضوابط محلی و قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری آگاه باشید و به آنها عمل کنید . 


حائز اهمیت است که شما در نظر داشته باشید که این ماشین در مقایسه با سایر وسایل نقیله، یک وسیله کندرو و عریض است که ممکن است راه را سد کند . پس همیشه با در نظر گرفتن این مسأله به ترافیک بوجود آمده در پشت سر خود توجه کنید . به سایر خودروها اجازه دهید که به آسانی سبقت بگیرند . 


استفاده از پلاک SMV ( وسیله نقلیه کندرو ) توصیه می شود . این پلاک را باید در محلی عقب ماشین نصب کنید که به سادگی قابل دیدن باشد . آن را پشت پنجره عقب یا سایر پنجره ها نگذارید  ارتفاع قرار گیری این پلاک از زمین باید (2-6 ft)0.6-1.8 m باشد که این مقدار از لبه پائینی پلاک اندازه گیری می شود . 


حرکت درجاده های عمومی


توجه کنید که عرض ماشین از255 (8فوت و 4 اینچ ) بیشتر می باشد و نیازمند فرم معافیت عرض ماشین از ادارات دولتی می باشید . همیشه به قوانین کشوری در مورد جاده های عمومی توجه کنید . 

· تجهیزات ها را باید خالی کنید و پائین بیاورید تا در وضعیت حمل کردن قرار بگیرید . 30-40  cm=(12-16 in) اینچ بالاتر از سطح زمین ) و آنها را باید کاملاً به طرف عقب زاویه دهید . 

· با استفاده از قفل کن لیور ، لیورهای کنترل را قفل کنید .

· کلیه چراغ های مخصوص کار و چراغ گردان را باید خاموش کنید . 

· از چراغ های چشمک زن اعلام خطر ( فلاشرها ) نباید استفاده کنید . 

· تجهیزات ها و باکت هایی را که مانع دید اپراتور می شوند همراه نداشته باشید . 

· اطمینان کنید که تجهیزات ها یا باکت های بزرگ جلوی نور چراغ های مخصوص حرکت را نگرفته باشد . طبق ضوابط راهنمایی و رانندگی فضای جلوی ماشین باید روشن و دارای دید کافی باشد . 

· تجهیزات های اضافی باکت ها و میله های آهنی را باید توسط زنجیرها یا تسمه کششی محکم کنید . 

· اگر می خواهید یک تریلر را بکسل کنید ، از قوانین و ضوابط کشوری مثل ملزومات مربوط به ترمزها ، فرمان ، چراغ ها ، وسایل مجاز برای بکسل و جهت مجاز اعمال نیروی بکسل کردن به ماشین و تریلر پیروی کنید . 

کار کردن در یک جاده عمومی


· هنگام مواجه بودن با سرعت و حجم ترافیک و سایر شرایط محلی باید از علائم جاده ، تمهیدات محدود کننده ترافیک و سایر وسایل ایمنی استفاده کرد . 

· هنگام حرکت دادن ماشین همراه با یک بار معلق باید دقت و توجه ویژه ای داشته باشید در صورت لزوم از راهنمایی یک نفر که در بیرون از ماشین ایستاده است کمک بگیرید . 

· چراغ گردان اعلام خطر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که : 

· حین کار به منظور تعمیر و بازسازی جاده ها مثلاً هنگام برف روبی جاده باید مورد استفاده قرار بگیرد . 

· بر روی ادوات متصل شده و اضافه شده به ماشین که پهنای آنها از ماشین بیشتر است مورد استفاده قرار می گیرد . 

· وقتی ماشین در برابر حرکت سایر وسایل نقلیه ایجاد ممانعت یا خطر می کند . 

· هنگام کار در داخل یا کنار خیابان 

بلند کردن با سیم یا زنجیر


تخته ها ، الوارها ، آرماتورها و امثال آنها را باید به صورتی بسته شوند که آنها در حین کار نیافتند . 

هنگام بالابردن تیر آهن بهتر است از یک جفت ابزار بلند کردن تیر آهن ( به صورت قیچی ) استفاده کنید . 


بین سیم بکسل و لبه های تیز مثلاً می توانید از شیلنگ های هوای به درد نخور استفاده کنید .

 سیم بکسل را باید به خوبی ببندید . 


نکات ایمنی هنگام سرویس کردن


وضعیت سرویس 


قبل از اینکه شروع به سرویس کنید ماشین باید در زمین مسطح قرار بگیرد و مطابق شکل زیر آماده گردد . 


بعد از اینکه سرویس ماشین به پایان رسید تمامی قطعات محافظ باید دوباره سرجای خود نصب شوند و تمامی کاورهای موتور باید مجدداً بسته و قفل شوند . 


1. تجهیزات کاری (اجزاء کارساز ) باید روی زمین قرار گیرند . 

2. ترمز پارکینگ را فعال کنید  . 

3. موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج کنید . ( زمانی که می خواهید روغن گیربکس را کنترل کنید سوئیچ را خارج نکنید ) .

4. برای جلوگیری از هر گونه خطر ، با احتیاط فشار داخل لوله های فشار بالا را آزاد کنید . 

5. بر چسب سیاه و زرد را روی فرمان نصب کنید . 

6. قفل کمر شکن را وصل کنید . 

7. چرخها را به روش مناسبی بلو که کنید ( مثلاً با استفاده از گوه ) 

8. صبر كنيد تا ماشین کاملاً خنک شود .

جلوگیری از صدمات فردی


· قبل از شروع هر نوع سرویس و بازدید دوره ای خواندن و عمل کردن به اطلاعات و دستورالعمل های داده شده بر روی بر چسب ها مهم است . 

· از پوشیدن لباسهای گشاد و جواهر آلات خودداری کنید ، زیرا ممکن است در میان قطعات گیر کنند و یا باعث جراحت شوند . 

· همیشه از کلاه ایمنی ، عینک محافظ ، دستکش ، کفش ایمنی و دیگر وسایل ایمنی ، در صورت نیاز استفاده کنید . 

· هنگام کار کردن موتور در جاهای سرپوشیده ، مطمئن شوید که تهویه مناسب وجود دارد. 

· وقتی موتور روشن است در جلو یا عقب ماشین نیایستید . 

· اگر سرویس باید در زیر بوم بالا برده شده انجام شود ، ابتدا باید ایمنی رعایت شود ( اگر ماشین دارای امکاناتی نظیر ترمز پارکینگ و قفل کن لیور می باشد ، قفل کن لیور را در وضعیت فعال قرار دهید و ترمز پارکینگ را در گیر کنید . )

· موتور را قبل از باز کردن کاور موتور ، کاور رادیاتور و سایر کاورها ، خاموش کنید . 

· وقتی موتور خاموش می شود هنوز فشار ذخیره شده ای در سیستم های تحت فشار ماشین وجود دارد . اگر بدون تخلیه فشار ، سیستم باز شود مایع درون آن با فشار خیلی زیاد بیرون پاشیده می شود . 

· برای بازرسی نشتی ها از یک تکه کاغذ یا یک تکه صفحه استفاده کنید و از دست خود برای این کار استفاده نکنید . 

· مطمئن شوید که سطح پله ها ، دستگیره ها و سطوح ضد لغزنده عاری از روغن ، گازوئیل،آلودگی و یخ باشند . به هیچ وجه روی سطوحی که برای پا گذاشتند و تکیه ساخته نشده اند ، پا نگذارید . 



                                    شكل شماتيك سطوح پله اي

· استفاده از تجهیزات و ابزار آلات صحیح بسیار مهم است . ابزار آلات خراب با تجهیزات معیوب باید تعمیر شوند یا با ابزارو تجهیزات جدید جایگزین شوند . 

جلوگیری از اثرات منفی بر محیط زیست


 هنگام انجام سرویس ماشین مراقب محیط زیست باشید . روغنها و سایر سیالات برای محیط خطرناک هستند و رها کردن آنها در محیط می تواند باعث آسیب رسیدن به محیط شود . روغن به آهستگی در آب رقیق می شود و رسوب می شود . روغن می تواند میلیون ها لیتر آب آشامیدنی را مسموم کند . 


· توجه ! نکاتی که در زیر بیان می شود عمومی می باشد ، از جمله اینکه ضایعات باید توسط متخصص ، بازیافت و نابود شود . 

· روغن و سیالات باید در مخزن مناسب جمع آوری شوند تا از هر نوع نشتی جلوگیری شود. 

· فیلترهای استفاده شده باید قبل از به دور انداختن از هر نوع مایعی خالی شوند . فیلترهایی که در محیط پر از گرد و غبار و ذرات خطرناک مورد استفاده قرار می گرفته اند می بایست در کیسه گذاشته شوند و با فیلترهای جدید جایگزین شوند . 

· باتری ها حاوی موادی هستند که برای محیط زیست و سلامت مضر هستند باتری های استفاده شده نیز جز ضایعاتی هستند که به محیط زیست آسیب می رسانند . 

· وسایل و لوازم مصرف شده مثل پارچه های کهنه دستکشهای مستعمل و باطری هایی که با روغن و سایر مایعات آلوده شده اند نیز برای محیط زیست خطرناک هستند و همانند سایر ضایعات خطرناک باید دفع شوند . 

جلوگیری از آتش سوزی


· هشدار !

اگر ماشین در محیط هائی مورد استفاده قرار گیرد که احتمال آتش سوزی زیاد است برای مثال در محیطی که مواد منفجره وجود دارد ، از تجهیزات مخصوص باید استفاده شود . 


خطر آتش سوزی همواره وجود دارد ، از طرز کار و محل قرارگیری کپسول های آتش نشانی در محل کار خود اطلاع دقیق پیدا کنید . اگر در ماشین کپسول آتش نشانی دستی تعبیه شده است باید نوع ABE ( و آمریکای شمالی ABC ) باشد . 


ABE به این معنی است که می تواند آتش ناشی از مایعات و یا جامداتی که از جنس آلی باشند را خاموش کند و برای خاموش کردن قطعاتی که ناشی از برق نباشد نیز کمتر از 8 ثانیه باشد در کلاس

II


حداقل 11 ثانیه و در کلاس 

III


حداقل 15 ثانیه می باشد . 


 کمپسول آتش نشانی دستی ABC کلاس

I


در حالت عادی حاوی پورد خاموش کننده ای شامل 4 کیلوگرم (EN-grade  13A89BC ) (8/8 Ib)  استاندارد 1995 EN3 می باشد . 

تمهیدات جلوگیری از آتش سوزی


· سیگار نکشید و هنگام سوخت گیری و یا هنگام باز کردن سیستم سوخت رسانی ماشین که با جریان هوا در ارتباط است مطمئن شوید که هیچ شعله ای در نزدیک ماشین وجود ندارد . 

· سوخت دیزل قابل اشتعال است و نباید برای تمیز کردن از آن استفاده شود از مواد پاک کننده و محافظ ماشین برای تمیز کردن روغن استفاده کنید و همواره به یاد داشته باشید که حلال ها ممکن است به پوست و به رنگ ماشین آسیب برسانند و همواره خطر آتش سوزی را د رپی داشته باشند . 

· محلی که قرار است ماشین در آنجا سرویس شود را تمیز نگهدارید آب و روغن ، مکان را لغزنده می کنند و در تماس با وسایل و لوازم برقی خطر ساز هستند پارچه های روغنی و گریس آتش زا هستند . 

· هر روز ماشین و تجهیزات آنرا بررسی کنید برای مثال ورق های زیر بدنه ماشین از روغن و گرد و خاک پاک باشند ، علاوه بر  اینکه انجام چنین کاری خطر آتش سوزی را کاهش می دهد همچنین قطعات شل و معیوب ماشین نیز راحت تر شناسایی می شوند . 

· توجه !

وقتی که برای شستشو از آب پر فشار استفاده می کنید کاملاً مراقب باشید قطعات الکتریکی و کابل های برق رسانی در دما و فشار حتی متوسط نیز ممکن است صدمه ببیند . از وسایل الکتریکی ماشین به دقت محافظت کنید . 


· هنگام تمیز کردن ماشینی که درمحیط های حساس به آتش سوزی مثل کارخانه چوب بری  با انبار ضایعات به کار گرفته شده است ، بیشتر دقت کنید . خطر آتش سوزی در این محیط ها را می توان با نصب مواد عایق در اطراف اگزوز کاهش داد . 

· حفاظت و نگهداری از کپسول آتش نشانی بسیار مهم است تا در مواقع ضروری کارایی لازم را داشته باشد . 


· لوله هاي سوخت، شيلنگ هاي روغن و هيدروليك و كابل هاي برق را كنترل كنيد تا به علت سايش و يا اتصال نادرست در هنگام نصب يا تحت فشار قرار گرفتن صدمه نديده باشند و خطر آفرين نباشند. اين مورد اغلب براي كابلهاي بدون حفاظي كه قرمز رنگ هستند و داراي علامت (+B)R مي باشند و در نقاط زير استفاده مي شود، پيش مي آيد :


· بين باتري ها 


· بين باتري و موتور استارت 

· بين دينام و موتور استارت

كابل هاي برق نبايد مستقيماً در معرض روغن يا سوخت قرار بگيرند.


· به هيچ وجه روي قطعاتي كه با مواد آتش ساز پر شده اند (مانند تانك (مخزن) و لوله هاي هيدروليك) جوشكاري و سنگ كاري نكنيد.

همواره در حين كار كردن در چنين محلهايي خيلي مراقب باشيد.


كپسول آتش نشاني هميشه نزديك و در دسترس باشد.


كارهايي كه به هنگام آتش سوزي بايد انجام داد: 


اگر شرايط اجازه مي دهد و سلامتي شما در معرض خطر نيست اقدامات زير را در هنگام آتش سوزي انجام دهيد.


1. ماشين را جايي امن برانيد و از شيوع آتش جلوگيري شود.


2. تجهيزات را روي زمين قرار دهيد.

3. سوئيچ استارت را تا وضعيت خاموش بچرخانيد.

4. از كابين خارج شويد.

5. قطع كن باتري را قطع كنيد.

6. سعي كنيد آتش را خاموش كنيد. اگر لازم است آتش نشاني خبر كنيد.

كارهايي كه لازم است پس از آتش سوزي انجام شود:


زماني كه با ماشيني كه در اثر آتش سوزي آسيب ديده يا در معرض گرماي شديد قرار گرفته برخورد مي كنيد، مراحل ايمني زير تحت هر شرايطي بايد رعايت شود.


· عينك ايمني و دستكش ايمني كلفت از جنس لاستيك بپوشيد.


· قطعات سوخته را هرگز يا دست خود لمس نكنيد زيرا امكان تماس با مواد پليمري مذاب وجود دارد. ابتدا همه جا را با آب آهك شستشو دهيد (مخلوطي از هيدروكسيد كلسيم، آهك داخل آب)

مواد لاستيكي فلورو كربن حرارت ديده 


هشدار!


بعضي از آب بندها كه براي كار در دماي بالا ساخته شده اند (مثل آب بندهاي موتور، شيرهاي كنترل، هيدرو موتور و پمپهاي هيدروليك)، ممكن است از لاستيك فلورو كرين ساخته شده باشند وقتي كه در معرض حرارت قرار كي گيرند به فلوريد هيدروژن و هيدرو فلوريك تجزيه مي شوند كه باعث خوردگي پوست و آسيب دستگاه تنفسي مي شود.


هنگاميكه ماشيني را بررسي مي كنيد كه دچار آتش سوزي شده و يا در معرض گرما و حرارت بسيار بالا قرار گرفته است، در هر شرايطي اقدامات ايمني زير را بايد انجام دهيد:


· از دستكش لاستيكي كلفت و عينك ايمني استفاده كنيد.


· دستكشها و پارچه هايي كه با فلورو كربن در تماس بوده اند را ابتدا با آب و آهك (مخلوطي از هيدروكسيد كلسيم، آهك مخلوط در آب) شستشو داده و سپس دور بياندازيد.

· محيط اطراف آتش سوزي بسيار داغ است و ممكن است توسط فلورو كربن آلوده شده باشد كه بايد با آب و آهك فراوان شسته شود تا آلودگي آن از بين برود.

· براي پيشگيري از هر نوع خطر، فرض مي شود كه تمام آب بندها از جنس فلورو كربن ساخته شده اند (اورينگ و ديگر آب بندها) و مانند فلورو كربن با آنها رفتار شود.

· اسيد هيدرو فلوريك ممكن است بعد از سال ها پس از آتش سوزي هم در قطعات ماشين باقي بماند.

· اگر تورم، قرمز شدگي و احساس سوختگي در فردي رويت شود ممكن است فرد با فلورو كربن تماس داشته و سريعاً بايد به پزشك رسانده شود، علائم آلودگي ممكن است پس از چند ساعت (بدون هيچ علائمي) ظاهر شوند.

· اسيد با شستشو و آبكشي روي پوست پاك نمي شود. قبل از رسيدن به پزشك مي توانيد از ژل اسيد هيدروفلوريك يا مشابه آن استفاده كنيد.

گاز كولر 


توجه! تمام قطعات و قسمت هاي مربوط به سيستم تهويه ماشين بايد در يك تعميرگاه مجاز و يا تحت نظر شخص متخصص و داراي گواهينامه سرويس شود.


هشدار!


گار R134a زماني كه با پوست تماس پيدا مي كند باعث سرمازدگي مي شود و زماني كه در معرض حرارت قرار مي گيرد از خود گازهايي متصاعد مي كند كه در شش ها و دستگاه عصبي اثرات زيانبار مي گذارد.


· سيستم تهويه ماشين در كارخانه يا گاز R134a به لايه اوزون آسيب نمي رساند ولي باعث تشديد اثر گلخانه اي مي شود و به همين دليل نبايد در فضاي آزاد رها شود.


مهم! گاز R134a به هيچوجه نبايد با هر ماده ديگر مخلوط شود براي مثال R12 كه باعث از كار افتادن دستگاه مي شود.


در صورت مواجه شدن با خارج شدن گاز كولر، اقدامات زير بايد انجام شود.


· تمامي گازهايي كه در اثر گرم شدن گاز كولر تشكيل مي شود ممكن است اثرات زيانباري بر شش ها و دستگاه عصبي داشته باشند اين عوارض حتي در زماني كه مقدار سيال كم است و هيچ بويي از آن استشمام نمي شود نيز ممكن است بوجود آيد و در مقادير زياد باعث خواب آلودگي مي شود. شخصي كه در معرض گاز كولر قرار مي گيرد بايد از محيط مسموم بيرون برده شود و در هواي آزاد قرار بگيرد. اگر اثرات همچنان ادامه داشت و مشهود بود با كمك هاي پزشكي تماس بگيريد.

· در شكل مايع، گاز كولر ممكن است موجب سرمازدگي موضعي شود. با احتياط محل آسيب ديده را با آب ولرم يا لباس گرم حرارت دهيد. در صورت وجود علائم با كمك هاي پزشكي تماس بگيريد.

· هنگاميكه گاز كولر در شكل مايع با چشم كسي تماس يافت با كمك هاي پزشكي تماس بگيريد.

· اگر در دستگاه نشتي وجود داشت محيط خطرناك را ترك كنيد و يا يك تعمير گاه مجاز تماس بگبريد تا از آنچه كه بايد انجام دهيد، مطلع شويد.

باتري ها 


هشدار!


باتري ها حاوي اسيد سولفوريك هستند كه باعث خوردگي پوست مي شوند.


· در نزديگي باتري ها از استعمال دخانيات خودداري كنيد زيرا باتري از خود گازهاي قابل انفجار متصاعد مي كند.


· مطمئن شويد كه وسايل فلزي مثل ابزار، حلقه، بند ساعت فلزي با قطب هاي باتري تماس نداشته باشند.

· مطمئن شويد كه حفاظ روي قطبهاي باتري هميشه سر جايشان هستند.

· باتري را تكان ندهيد زيرا آب باتري ممكن است به بيرون نشت كند.

· باتري كاملاً شارژ شده را هيچ وقت به صورت سري به باتري كاملاً خالي وصل نكنيد زيرا خطر انفجار وجود دارد.

· هنگاميكه مي خواهيد باتري را جدا كنيد ابتدا سيم اتصال بدنه را جدا كنيد و در هنگام نصب سيم اتصال بدنه را آخر وصل كنيد تا خطر جرقه زدن كاهش يابد.

· باتري هاي دور انداخته شده بايد طبق قوانين كشوري نگهداري شوند.

گرد و خاك دي اكسيد سيليكون خالص (گردوخاك سيليكوني)


هشدار!


از در معرض قرار گرفتن گرد و خاك دي اكسيد سيليكون خالص اجتناب كنيد، زيرا ممكن است موجب آسيب جدي به شش ها شود.


دي اكسيد سيليكون داراي مواد پايه اي از جنس شن و گرانيت مي باشد.


تعدادي فعاليت ها در راهسازي و معدن، از قبيل حفاري، اره كردن و سوراخ كاري گرد وخاك توليد مي كند كه ممكن است حاوي دي اكسيد سيليكون باشد. اين گردوخاك موجب بيماري سل شود.


كارگران با مدير محل كار بايد اپراتور را از وجود گردوخاك دي اكسيد سيليكون خالص سازند و دستورالعمل هاي كاري مخصوص را انجام دهند. نياز است كه تجهيزات حفاظتي و اقدامات لازم را انجام دهند.


همچنين قوانين ملي/ محلي مربوط به دي اكسيد سيليكون را كنترل كنيد.


يكي از مسائل مهم كه توجه به آن زمينه كاهش حوادث را فراهم مي آورد و در آئين نامه ها نيز بدان اشاره گرديده است استفاده از يك نفر به عنوان فرد كمكي اپراتور هنگام كار با ماشين آلات راهسازي و ساختماني مي باشد كه متأسفانه عدم توجه به اين مهم گاهاً منجر به بروز حوادثي سنگين شده است. فرد كمكي اپراتور دستگاه مي بايستي آموزشهاي لازم را در زمينه راهنمايي اپراتور اصلي دستگاه دريافت نمايد زيرا به دليل كار در فضاي كارگاهها امكان ارتباط مستقيم معمولاً كمتر وجود دارد لذا بر آن شديم تا در اين مقاله اشاره اي به الگوهاي علامت دادن توسط اپراتور كمكي نمائيم.

الگوهاي علامت دادن 


اگر ديد اپراتور بنا به دلايلي مثلاً از بار محدود شده باشد، بايد از كمك يك شخص راهنما استفاده كند.


به هر ميزان كه حركت بالابردن يا پائين آوردن بار سريع تر باشد و يا اين كه ماشين سريع تر حركت كند لازم است كه شخص راهنما حركات سريع تري انجام دهد اگر دو يا چند اپراتور به طور همزمان از يك راهنما استفاده مي كنند بايد يك توافق قبلي در مورد نحوه بالا بردن دست و ارسال علائم به هر يك از اپراتورها وجود داشته باشد.

پايان : هر دو دست در جلوي سينه ر روي هم قرار داده شوند.




ايست : دست راست مستقيم به طرف بالا باشد و كف دست به طرف جلو قرار گيرد.




شروع : هر دو دست به صورت افقي باز شود و كف دست ها به طرف جلو قرار گيرد.




فاصله عمودي : دست ها فاصله مربوط را نشان مي دهد.




پائين آوردن : دست راست، مستقيم به طرف پائين باشد كف دست به طرف جلو قرار گيرد و حركت دست يك دايره را بسازد.




بالا بردن : دست راست مستقيم به طرف بالا باشد و كف دست به طرف جلو قرار گيرد و حركت دست يك دايره را بسازد.




خطر (توقف اضطراري) : هر دو دست بالا رفته، كف هر دو دست به طرف جلو قرار گيرد.




عقب رفتن : هر دو دست خم شوند بطوريكه كف دست به طرف پائين و ساعد چندين مرتبه به طرف دور از بدن حركت كند.




جلو آمدن : هر دو دست خم شوند بطوريكه كف دست به طرف بالا باشد و ساعد چندين مرتبه به طرف بدن حركت كند.




فاصله افقي : دستها فاصله مربوط را نشان مي دهند.




كار(حركت) در جهت تعيين شده : دست به صورت افقي باز شده و كف دست به طرف پائين قرار گيرد و بازو حركت كوچكي را به طرف چپ آهسته انجام دهد.




كار (حركت) در جهت تعيين شده : دست به صورت افقي باز شده كف دت به طرف پائين قرار گيرد و بازو حركت كوچكي را به طرف راست انجام دهد.




يكي از مسائل مهم كه سازندگان ماشين آلات راهسازي نيز بدان توجه خاص دارند رنگ ماشين آلات راهسازي و ساختمان است كه عموماً به رنگ زرد يا نارنجي مي باشند. طبق استاندارد ANSI هر رنگ داراي كاربرد ويژه اي بوده و در موارد خاصي به كار مي رود. رنگ قرمز علامت توقف مي باشد. نارنجي براي نشان دادن خطر به كار مي رود مثلاً براي نشان دادن قسمتهاي متحرك ماشين كه مي تواند ايجاد له شدگي، بردگي و ... بكند و نيز اگر حفاظ ماشين برداشته شود براي نشان دادن محل از اين رنگ استفاده مي كنند. رنگ زرد نيز براي نشان دادن احتياط مخاطرات فيزيكي نظير برخورد، سرخوردن، افتادن و ماندن بين چيزي به كار مي رود. 

علاوه بر موارد ذكر شده توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه رنگ نمودن ماشين آلات به اين حالت باعث مي شود كه در هنگام شب ماشين آلات با وضوح بيشتري در تاريكي مشخص باشند.


مقاله حاضر تلاشي است براي بالا بردن سطح آگاهي افراد از مسئله ايمني مربوط به ماشين آلات راهسازي و ساختمان، ولي پيشنهاد آن است كه قبل از استفاده از اينگونه ماشين آلات، آموزشهاي لازم در جهت كار با آنها ارائه گردد. آموزش در راستاي اهداف بهداشت حرفه اي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است چرا كه آموزش صحيح سطح آگاهي افراد را بالاتر برده و فرهنگ ايمني و بهداشت را در بين كارگران باز مي كند و همچنين افراد ديگر را نيز از انجام آن منصرف مي كند.


در پايان لازم دانستيم تا اشاره اي به نكات عمومي ذكر شده براساس آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني داشته باشيم.


1- كليه رانندگان و اپراتورها بايد آموزشهاي لازم را فرا گرفته باشند و داراي گواهينامه ويژه باشند.


2- ماشين آلات بايد با نوع عمليات تطابق داشته و محدوده عمليات براي رانندگان مشخص گردد.


3- براي ماشين آلات هر 3 ماه يكبار معاينه فني توسط متخصص انجام و گواهينامه اجازه كار صادر شود.


4- هنگام كار كردن ماشين آلات در نزديكي خطوط انتقال برق (فشار ضعيف) بايد حريم اين خطوط در نظر گرفته شود و فاصله بالاترين نقطه ماشين آلات تا كابلهاي برق كمتر از 5/1 متر نباشد.


5- كليه قسمتهاي متحرك و انتقال دهنده نيرو و از قبيل تسمه فلكه، زنجير، چرخ دنده بايد داراي پوشش يا حفاظ مناسب و مقاومي باشد.


6- در مواردي كه ميدان ديد راننده محدود باشد وجود يك نفر كمك يا علامت دهنده الزامي است.


7- راننده قبل از ترك ماشين بايد دستگاه را ترمز و تيغه و يا باكت را روي زمين قرار داده و دستگاه را خاموش كند.


8- در زمانيكه به سبب سستي مسترد و يا شيب زياد تعادل دستگاه به خطوطي افتد نبايد آن را به كار انداخت.


9- ماشين آلات را نبايد شبها در حاشيه جاده هاي عمومي متوقف نمود و در صورت ناممكن بودن اين امر بايد علائم خطر نصب شود.


10- در زمان كار ماشين آلات ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها ممنوع گردد.


11- ماشين آلات چرخ لاستيكي سنگين كه اجباراً روي لبه هاي تيزحركت مي كنند جهت جلوگيري از تركيدگي لاستيك بايد مجهز به زنجير حفاظتي گردند.


12- هنگام حركت بيل مكانيكي، باكت آن بايد خالي بوده و بوم درجهت حركت قرار گيرد.


13- در زمان تعمير باكت و تعويض ناخن بايد از حركت ناگهاني دستگاه جلوگيري شود.


14- از تيغه بولدوزر نبايد به عنوان ترمز مگر در شرايط اضطراري استفاده كرد.

15- ورود به كابين ماشين آلات در زمان كار فقط براي مكانيك، مسئول ايمني و مسئول فني كارگاه مجاز است.


16- جلو و عقب چرخهاي ماشين آلات در حال توقف بايد به دقت مسدود گردد تا از حركت احتمالي خصوصاً در شيب جلوگيري شود.


17- سوار شدن افراد غير مجاز بر لودر، گريدر، بولدوزر و... ممنوع بوده و هيچكس حق ندارد بر روي جام و تيغهاي لودر، گريدر و ... سوار شود.


18- در هواي تاريك گريدر زني نزديك لبه ها و كنار ديوارهاي بلند ممنوع است.


19- جابه جايي باكت با بار از روي افراد و تأسيسات ممنوع است.


20- در حفر با بيل مكانيكي هيچگاه نبايد از زير محل ماشين خاكبرداري انجام شود.


21- رانندگان لودر بايد از عملي به نام (گم كردن لودر) بر حذر شوند.


22- هل دادن خاك با بولدوزر در لبه پرتگاه بايد به گونه اي باشد تا در لبه پرتگاه با ايجاد يك مانع شيبدار به سمت بالا از سقوط بولدوزر جلوگيري شود.


23- كليه ماشين آلات بايد مجهز به بوق دنده عقب باشند.


24- روشنايي مناسب جهت كار در شب تأمين شود و در نزديكي معابر عمومي و جاده ها چراغ چشمك زن نصب شود.


25- جهت جلوگيري از سقوط افراد دهانه هاي سيلوهاي مصالح و قيفهاي تغذيه تراك ميكسرو پمپ بتن بايد به وسيله چند ميله عمود بر هم حفاظ گذاري شود.


نتيجه گيري :


همانگونه كه بيان شد آگاهي داشتن از چگونگي كار با ماشين آلات راهسازي و ساختماني و رعايت مسائل ايمني مرتبط با آنها مي تواند تأثيري به سزا در كاهش حوادث و انجام كار ايمن داشته باشد لذا از مباحث ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه كسانيكه قصد كار با اين ماشين آلات را دارند و همچنين مسئولان كارگاهها مي بايستي به مساله آموزش و بالا بردن سطح آگاهي در مورد چگونگي كاركرد ماشين آلات و مسائل ايمني آنها اهميتي خاص دهند. در پايان اميدواريم اين مقاله بتواند در جهت ارتقاء سطح آگاهي اپراتورها و مسئولان كارگاهها مفيد واقع شود.


منابع و مأخذ :


سايت : http://www.parshse.com /safety 


كتاب ايمني و بهداشت كار تأليف بايك 

كتاب Operators manual مربوط به لودرهاي L 11of/L12of/L12of شركت volvo سوئد 

سايت شركت هپكواراك 


سايت شركت volvo 


كتاب مديريت ماشين آلات راهسازي تأليف دكتر علي توران 


آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها 


آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني و مقررات ملي ساختمان 
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