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 .1هدف
این راهنما باهدف تشریح اصول ایمنی گودبرداری در وزارت نفت با رویکردی پيشگيرانه جهت استفاده و
بهرهگيری واحدها و مدیریتهای مربوطه تدوینشده است .راهنمای مذکور چارچوبهای کلی موردنياز در
تدوین دستورالعملهای مرتبط با گودبرداری ،جهت بهرهبرداری کليه واحدهای مشمول این راهنما را تشریح
میکند.

 .2دامنه کاربرد و محدوده تأثير
این راهنما جهت بهرهبرداری شرکتهای اصلی در کليه فعاليتهای مرتبط با گودبرداری میباشد .هر یك از
شرکتها با توجه به ماهيت عمليات و فرایندهای جاری لازم است رویههای اجرایی و دستورالعملهای کاری
و فرمهای موردنياز را بر اساس ضوابط و چارچوب کلی که در این راهنما تشریح شده است ،تهيه نمایند.

 .3مسئوليتها و ضمانت اجرا
مسئوليت نظارت عاليه بر رعایت راهنمای مذکور در شرکتهای زیرمجموعه ،بر عهده اداره کل  HSEو پدافند
غيرعامل وزارت نفت میباشد.
بازنگری و بهروزرسانی و تجدیدنظر در این راهنما بر عهده اداره کل  HSEوزارت نفت میباشد.
شرکتهای اصلی موضوع این راهنما موظف به تهيه و ابلاغ مستندات مرتبط با این راهنما با رعایت چهارچوب-
های ذکرشده در این راهنما میباشند.
در تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای مرتبط ،باید بهوضوح سمت و شرح مسئوليت افرادی که در
اجرای دستورالعملها و صدور پروانه کار در ارتباط با گودبرداری مسئوليت کليدی میباشند ،را بيان نمایند.

 .4الزامات و مستندات مرجع
 .5راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محيطزیست در صنعت نفت .ابلاغشده طی
نامه شماره  3843-5/28مورخه 85/75/24
 .2راهنمای نظام پروانههای کار در صنعت نفت به شماره سند
پدافند غيرعامل وزارت

MOP-HSED-Gl-200

 -اداره

کلHSE

و

نفت.

 .3راهنمای ورود به فضای محصور به شماره سند  – MOP-HSED-Gl-200اداره کل HSEو پدافند غيرعامل
وزارت

نفت.

 .4دستورالعمل کار در ارتفاع به شماره سند
وزارت

نفت.

MOP-HSED-In-201

 -اداره کل  HSEو پدافند غيرعامل
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 .5تعاریف
کارفرما :شخص حقوقی است که یكطرف امضاء کننده پيمان بوده و انجام کارهای موضوع پيمان و تعهدات
مربوطه بر اساس اسناد و مدارک پيمان را به پيمانکار واگذار کرده است ،نمایندگان و جانشينهای قانونی
کارفرما ،در حکم کارفرما هستند.
پيمانکار :شخص حقوقی یا حقيقی است که طرف دیگر امضاء کننده پيمان بوده و انجام کارهای موضوع
پيمان و تعهدات مربوطه بر اساس مدارک و اسناد پيمان را به عهده گرفته است .نمایندگان و جانشينهای
قانونی پيمانکار در حکم پيمانکار هستند.
شخخ صلاحيتدار : 1شخصی است که قادر به تشخيص خطرات محيط و شرایط کاری ناسالم ،خطرناک و
مضرر برای کارکنان بوده و مجاز به اعلام اقدامات اصرلاحی جهت حذف خطرات میباشد .این فرد میتواند
فردی با توانمندیهای مربوطه و مورد تائيد سازمان باشد.
مهندس طراح داراي مجوز :2شرخصی حقيقی/حقوقی که مسئوليت طراحی سازههای نگهبان یا سيستمهای
حفاظتی یا تأیيد مستندات و جداول ( دادههای) طراحی مربوطه را در حيطهی این استاندارد بر عهده دارد.
معمولاً شررکتهای مشراور طراح /مهندسرين عمران میتوانند در طراحی سرازهها و سريستمهای حفاظتی
متناسب و تایيد آنها این نقش را ایفا نمایند.
گودبرداري : 3به هرگونه عمليات خاکبرداری بهمنظور ایجاد شيار ،حفره یا کانال گویند.
کانال : 4گودبرداری باریك در سطح زمين است که عموماً عمق آن بزرگتر از عرض آن بوده (عرض را در کف
کانال اندازهگيری میکنند) و عرض نباید بيشتر از  51فوت ( 4/6متر) باشد .اگر پوششها یا سایر سازههای
نصبشده طوری در کانال قرار گيرند که موجب کاهش فاصله ابعادی موردبحث به کمتر از  51فوت(4/6
متر) گردند ،آن محل گودبرداری نيز ،کانال یا ترانشه ناميده میشود.
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شکل -5الف :کانال

شکل -5ب :حفاری

ورودي و خروجی : 1به ترتيب به معنی محل ورود و محل خروج به داخل گودال یا کانال میباشد.
بارهاي زیرسطحی : 2شامل تسهيلات زیرزمينی ،فونداسيون بناها ،جریانات آبی ،سفرههای آب ،طاقهای
تقویتکننده و وضعيتهای نامطلوب زمينشناختی میباشد.
اضافهبار :3به معنی بار یا وزن بيشازاندازه ناشی از نخالهها ،سربارها ،وسایل ،تجهيزات و فعاليتهایی که
ممکن است بر پایداری ترانشه تأثير بگذارد.
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مقاومت فشاري غير متراکم : 1بار وارده بر واحد سطح خاک که در اثر فشار آن ،خاک متحمل شکست و
فروپاشی خواهد گردید .اندازه فشار میتواند بهوسيله تستهای آزمایشگاهی و یا با بکار بردن یك نفوذسنج
جيبی در زمين و یا از طریق ميزان نفوذ انگشت شست در زمين( )Thumb Testو دیگر روشها تخمين زده
شود.
رمپ :2عبارت اسرت از سطوح کاری شيبدار که برای دسترسی از یك نقطهبهنقطه دیگر استفاده میشود و
از خاک یا مصالح ساختمانی نظير فولاد یا چوب ساخته میشود.
اتمسخفر خطرنا  : 3اتمسرفری میباشد که به دليل حضور گازهای قابلانفجار ،قابل اشتعال ،سمی ،خورنده،
اکسرريدکننده ،محرک ،دیگر عناصررر زیانآور و یا کمبود اکسرري ن موجب مرگ ،بيماری یا آسرريب به افراد
شود.
تأسيسات زیرزمينی :4شامل مواردی از قبيل تأسيسات (خطوط لوله آب ،برق ،فاضلاب ،تلفن ،سوخت و سایر
محصرولات) ،تونلها ،چاهها ،پایهها و سایر وسایل و یا تجهيزات زیرزمينی که ممکن است در طول عمليات
گودبرداری و حفر کانال با آنها مواجه شد.
ستونهاي افقی :5عبارتاند از اجزای افقی یك سيستم شمعزنی که بهصورت موازی بر روی گود و عمود بر
اجزای عمودی سيستم شمع گذاری قرار میگيرند.
رمپ ساختاري :6عبارت است از یك سراشيبی ساختهشده از فولاد یا چوب که معمولا برای دسترسی وسایل
نقليه سراخته میشروند .سراشيبیهای ساختهشده از خاک یا سنگ بهعنوان رمپ ساختاری در نظر گرفته
نمیشوند.
دادههاي طراحی : 7عبارتسرت از جداول و چارتهایی که توسرط مهندس طراح ،برای طراحی و ساخت یك
سيستم حفاظتی تهيه و مورداستفاده قرار میگيرند.
مهاربند : 8یکی از عناصرر سريستم شمع بندی است که بهصورت افقی بر دیوارههای گودبرداری عمود شده
کره در هر دو انتهرا ،بخشهای افقی و عمودی) (Upright & walesسررريسرررتم شرررمع بندی را به دیوار
گودبرداری میچسباند.
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تير هاي عمودي :1عبارتست از بخش عمودی شمعزنی که در تماس با کف و چسبيده به دیواره گودبرداری
و به شکل جدا از یکدیگر یا یکپارچه ) (sheetقرارگرفتهاند و غالبا تخته یا الوار ناميده میشوند.
تير هاي افقی : 2عبارتند از اجزای افقی یك سيستم شمعزنی که بهصورت موازی بر روی سطح گودبرداری
و عمود بر تيرکهای عمودی سيستم شمعزنی یا زمين قرار میگيرند.
فروریختگی یا ریزش : 3جدا شدن قسمتی از مواد سنگی یا خاک از دیوار کانال گودبرداری یا ریزش خاک از
زیرپوشش حفاظتی کانال میباشد که این حرکت به درون گودبرداری ناگهانی است و میتواند موجب گير
افتادن ،دفن یا صدمه افراد شود.
سيستم حفاظتی : 4مجموعه اقدامات برای حفاظت کارگران در برابر فروریختگیها یا در برابر موادی که از
سطح یا دیواره گودال یا ترانشه به پایين میریزند یا میافتند و یا حفاظت در برابر آوار بناهای مجاور ،میباشد.
سيستمهای حفاظتی شامل سيستمهای پشتيبانی ،شيبدارسازی ،پلهبندی ،پوشش و سایر سيستمهایی است
که جوانب حفاظتی لازم را تأمين مینمایند.
سيستم پشتيبان :5سازههایی نظير زیرسازی ،مهاربندی (بادبندی) و شمع بندی(شمعزنی) که تکيهگاه بناهای
مجاور یا تأسيسات زیرزمينی و یا دیوارههای یك ترانشه یا گودال میباشند.
پلهبندي :6روشی برای محافظت کارکنان از ریزش دیوارهها بهوسيله کندن دیواره گودها و ایجاد یك یا چند
پله در دیوارهها به وجود آید و هر پلهای دارای سطح مناسبی بوده و دیواره آن عمود یا شيبدار میباشد.
پوشش محافظ : 7سازهای است که قادر به مقاومت در برابر نيروهای تحميلی ناشی از فروریختگی دیواره کانال
بوده و سبب محافظت کارگران میشود .پوششهای حفاظتی میتوانند ساختاری دائمی داشته و یا بهموازات
پيشرفت کار ساختاری قابل جابجایی داشته باشند .ضمناً با عناوین جعبه کانال ( )Trench boxیا
پوشش کانال نيز شناخته میشوند (شکل .)2
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شکل  -2حفاظ گذاری گودبرداریها
شمع کوبی (شمعزنی) :1سازه ایست فلزی /چوبی و هيدروليکی یا مکانيکی که دیوارههای یك گودبرداری را
پشررتيبانی نموده و برای محافظت از فروریختگی آنها طراحیشررده اسررت و معمولاً از سرره بخش عمودی
) ،(Uprightافقی ) (Walesو عرضی ) (Strutتشکيلشده است (شکل .)3

شکل  -3شمعزنی ()Shoring
شمع بندي هيدروليک آلومينيومی : 2سيستم شمع بندی مهندسی است که شامل سيلندرهای آلومينيومی
هيدروليك بوده (مهارهای عرضی) و در اتصال با ریلهای عمودی (ایستاده) یا ریلهای افقی (تير افقی)

Shoring
Hydraulic aluminum pile
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استفاده میشوند .این سيستم جهت پشتيبانی از دیوارههای کناری گودبرداری و پيشگيری از ریزش دیوارهها
طراحی میشود.
سيستم شيبدارسازي : 1روشی برای محافظت کارگران از فروریختگی یا ریزش میباشد به این صورت که
دیوارههای گودبرداری را طوری خاکبرداری مینمایند که دیوارهای شيبدار (مورب) به وجود آید بهطوریکه
از وقوع فروریختگیها پيشگيری شود .زاویه شيب نيز با توجه به تفاوت در عواملی نظير نوع خاک ،شرایط
محيطی و وجود اضافهبار ،متغير میباشد.
دادههاي جدولی یا طبقهبنديشخخده : 2عبارت اسررت از جداول و چارتهایی که توسررط شررخص صررلاحيتدار
تهيهشده و برای طراحی و ساخت سيستم حفاظتی مورداستفاده قرار میگيرد.
ورقه گذاري : 3از اجزای سيستم شمعزنی میباشد که از لغزش خاک به داخل گودبرداری جلوگيری میکند.
خا خشک : 4خاکی که عاری از رطوبت باشد.
خا گرانولی : 5عبارت اسررت از شررن یا ماسرره غير رسرری یا با مقدار ناچيز رس .خاک گرانولی چسرربندگی
شردیدی ندارد .برخی خاکهای گرانولی مرطوب ،چسربندگی آشرکاری را نشان میدهند .خاک گرانولی به
هنگام مرطوب بودن شکلپذیر نيست و هنگامیکه خشك است بهآسانی خرد میشود.
خا سخخيمانی : 6عبارت اسررت از خاکی که ذرات آن توسررط عامل شرريميایی نظير کلسرريم کربنات ،به هم
چسرربيدهاند ،بهطوریکه یك نمونه از آن در اندازه کف دسررت بهوسرريله فشررار انگشررتان به پودر یا ذرات
جداشده خاک خرد نمیشوند.
خا چسبنا  : 7عبارت است از خاک رس یا با مقدار بالای رس که بهشدت چسبناک بوده ،خرد نمیشود
و به هنگام مرطوب شدن ،قالب پذیر است.
سنگ پایدار : 8مواد معدنی جامد طبيعی است که میتواند با دیواره عمودی حفرشده و پایدار باقی بماند.
خا اشباعشده : 9عبارتست از خاکی که فضاهای خالی آن از رطوبت پرشده است.

5

Sloping
Tabulated data
3
Sheeting
4
Dry soil
1
Granular soil
6
Cement soil
0
Cohesive soil
8
Stable rock
7
Saturated soil
2
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 .6اقدامات
 -1-6کليات
گودبرداری عبارت است از حفر کانالها و ایجاد فضاهای مناسب در زمين جهت احداث یك سازة مشخص ،انجام کار
تعميراتی و یا لولهگذاری برای خدمات مختلفی چون خطوط انتقال گاز ،آب ،فاضلاب ،برق ،تلفن و غيره که بهطور
عمده با خاکبرداری یا سنگ برداری و یا ترکيبی از این دو و نيز تخليه خاک و سنگ از محل ،همراه است .بدین
منظور باید بازرسی مقدماتی از زمين گودبرداری شده انجامگرفته و با صدور پروانه کار گودبرداری و برآورده کردن
تمامی موارد مندرج در آن ،روش مناسب کاری مشتمل بر کليۀ احتياطهای ایمنی لازم ایجاد و مورداستفاده قرار
گيرد .رایجترین خطرات موجود در عمليات گودبرداری عبارتند از :فروریختگی یا فروپاشی گودال /مواد انباشتهشده
در لبه گودال /افتادن اشيا نزدیك گودبرداری /تجهيزات متحرک /سرخوردن ،گير افتادن و سقوط کردن /اتمسفر
خطرناک /خطرات آب و سيلاب /تأسيسات زیرزمينی /و ...

در زیر نمونهای از اهم مسئوليتهای افراد مرتبط با گودبرداری ارائهشده است که میتواند بهعنوان راهنما در
تعریف و تعيين مسئوليتها در دستورالعملها و راهنماهای شرکتهای اصلی که در راستای این راهنما تهيه
و ابلاغ خواهند شد ،مورداستفاده قرار گيرد.
الف) کارفرما

 اطمينان از ایجاد نظام پروانه کاری وی ه گودبرداری

 اطمينان از حفاظت افراد شاغل و غير شاغل در محل گودبرداری

 برقراری سيستم جامع در خصوص بررسی صلاحيت افراد ،نحوه پایش و نظارت بر کار ایشان و عمليات
گودبرداری
 برنامهریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با حفاری و گودبرداری برای کارکنان و اشخاص
صلاحيتدار

 الزام کردن حضور فرد صلاحيتدار در محل ،زمانی که کارکنان در حال کار بوده یا در نزدیکی گودبرداری
هستند.
 دادن اجازه به کارکنان در خصوص "توقف کار" هنگام شناسایی شرایط ناایمن
 تهيه مواد و تجهيزات بدون عيب و ایراد

 بهکارگيری تجهيزات و مواد توليدی مطابق با توصيهها و استانداردهای توليدکننده آنها ،بهنحویکه از
مواجهه کارگران با خطرات جلوگيری نماید.
 حذف مواد و تجهيزات معيوب از سيستم و عدم بکار بردن مجدد آنها بدون ارزیابی و اجازه شخص
صلاحيتدار

راهنمای ایمنی گودبرداری
اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل

صفحه  02از 22
)MOP-HSED-GL-211(1

 بررسی وجود تأسيسات زیرزمينی ،موانع سطحی و جادهها در محل گودبرداری بهمنظور حفاظت و
پشتيبانی صحيح
 اطمينان از انجام پایش اتمسفری در هنگام کار و یا در نزدیکی گودبرداریهای روباز با پتانسيل وجود
محيطهای خطرناک و تائيد آن
 اطمينان از شرایط ایمن مواد و تجهيزات بکار گرفتهشده در سيستمهای حفاظتی گودبرداری و وجود
ورودیها و خروجیها مانند رمپها ،راه روها و پلهها
 تائيد اینکه کارکنان به کار گرفتهشده ،حداقل در مورد ورود به گودبرداری ،تست و یا پایش اتمسفر،
صلاحيت اپراتوری و یا آموزشهای شخص صلاحيتدار را دریافت نمودهاند.
ب) شخ

صلاحيتدار

 انجام بازرسی از محل گودبرداری (روزانه ،قبل از شروع به کار و همچنين مواقعی که نياز باشد
بهعنوانمثال بعد از تغييراتی از قبيل شرایط آب هوایی ،شوکهای ناشی از ارتعاشات ماشينآلات ،وجود
اتمسفر خطرناک و )...
 اجازه فعال کردن یا عمليات درجاهایی که انتظار ورود کارکنان به محل گودبرداری وجود دارد.

 انتخاب نوع سيستمهای حفاظتی و راهنمایی نصبهای غيرمعمول (بهعنوانمثال سيستمهای حفاظتی
برای گودالهای با عمق زیاد).
 حضور در محل گودبرداری در هنگام فعاليتهایی که در آن از ماشينهای سنگين یا برقی استفاده
میشود.
 حضور در محل گودبرداری زمانی که خطرات قابلتوجهی برای کارکنان و تجهيزات ممکن است وجود
داشته باشد.

ج) HSE

 تهيه دستورالعملهای ایمنی گودبرداری

 نظارت بر حسن اجرای سيستم پروانه کار گودبرداری
 توقف و اصلاح سریع هرگونه فعاليت ناایمن

 تائيد اینکه کارکنان به کار گرفتهشده ،حداقل در مورد ورود به گودبرداری ،تست و یا پایش اتمسفر،
صلاحيت اپراتوری آموزشهای لازم را دریافت نمودهاند.

 جلوگيری از فعاليت در کانالهایی که پایش اتمسفری در داخل گودبرداری یا در نزدیکی آنکه پتانسيل
حضور اتمسفر خطرناک وجود دارد.
 ثبت و ضبط تمامی گواهیها و پروانه کارهای صادرشده در خصوص گودبرداری
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د) کارکنان

 تا زمان فراهم شدن استانداردهای لازم و دریافت پروانه کار ،هيچیك از کارکنان حق ورود به محل
گودبرداری را ندارند.
 تنها زمان انجاموظيفه و با اجازهی سرپرست خود وارد گودبرداری شود.

 زمانی که امکان برخورد تجهيزات در داخل گودبرداری وجود دارد ،نباید وارد گودبرداری شوند.

 در گودبرداریهایی که در آن آب جمع شده است نباید کار کنند مگر اینکه آب کنترلشده یا در حد
ایمن نگهداشته شود (حد ایمن توسط شخص صلاحيتدار  /نماینده  / HSEمسئول محوطه حاضر در
محل تشخيص داده میشود).
 هرگونه فعاليت غير ایمن را به سرپرست خود گزارش نماید.

 باید مطابق برنامه کاری اعلامشده از لوازم و تجهيزات حفاظت فردی لازم استفاده نماید.
 -2-6روشهاي گودبرداري ازلحاظ وسيله انجام کار
در یك دستهبندی گودبرداری به دو نوع تقسيم میشود:
.1

روش دستی:

در صورت محدود بودن فضا /خاکبرداری از روی خطوط لوله و یا تأسيسات تحتفشار و خطرناک یا عدم
دسترسی به ماشينآلات گودبرداری ،با استفاده از بيل ،کلنگ و فرغون انجام میگيرد .در این نوع گودبرداری
باید:
 خطر برخورد پيکور با تاسيسات زیرزمينی که میتواند پيامد زیانبار به همراه داشته باشد و موارد ایمنی /بهداشتی به هنگام تعميرات اساسی واحدهای صنعتی موردتوجه قرار گيرد. .2روش مکانيزه:

معمولاً در گودبرداریهای بزرگ از این روش استفاده میشود که از ماشينآلاتی چون بيل مکانيکی و لودر
استفاده میشود.
از دیدگاه نوع محدودیت زمين نيز گودبرداری دو روش دارد:
 .5گودبرداری در زمينهای محدود:
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در زمينهای کوچکی که در اطراف آن ساختمان باشد (زمينهای محدود) ،کار گودبرداری بسيار حساستر
است .زیرا گودهایی که در مجاورت بناهای موجود انجام میشوند ،میتوانند به پایداری بناها لطمه وارد نموده
و ایجاد خسارت نمایند .جهت برطرف نمودن این مشکل ،این روش معمولا همراه با شمع بندی (سازه نگهبان
موقت) اجرا میشود.
 .2گودبرداری در زمينهای نامحدود:
در زمينهای نسبتاً بزرگ که اطراف آن هيچگونه ساختمانی نباشد ،کار گودبرداری توسط بيل مکانيکی ،لودر
و با شيب مناسب ایجادشده و خاک توسط کاميون به خارج محوطه حمل میگردد .چنانچه نياز به گودبرداری
عميق باشد ،این کار در لایههای مختلف بهتدریج انجام میپذیرد .رعایت حداکثر شيب مجاز دیواره گودال از
نکات مهم این روش میباشد.
 -3-6برنامهریزي جهت عمليات گودبرداري و صدور پروانه کار
سوالهایی که باید قبل از شروع به عمليات گودبرداری پاسخ داده شوند به شرح زیر می باشد که باید
هنگام صدور پروانه کار گودبرداری و اجرای آن مورد ملاحظه قرار گيرند:
 -5نوع خاک محل گودبرداری تعيين شده است؟
 -2خاک ازنظر رطوبت در چه وضعيتی قرار دارد؟
 -3آیا خاک قبلا دچار اختلال شده است؟
 -4تا چه حد گودبرداری بزرگ خواهد بود؟
 -1تا چه مدت گودبرداری بهصورت باز خواهد ماند؟
 -6چه نوع شرایط هوایی میتواند رخ دهد(مثلا گرم و خشك  /گرم و شرجی  /سرد و ).....؟
 -0چه نوع تجهيزاتی در محل کار گودبرداری وجود خواهند داشت؟
 -8گودبرداری در نزدیکی سازههای دیگر خواهد بود؟
 -7آیا آب میتواند مشکل ایجاد کند؟
 -57چه نوع شمعزنی نياز خواهد بود؟ تا چه مقدار؟
 -55تسهيلات زیرزمينی که ممکن است در طول گودبرداری با آنها مواجه شد ،مشخصشدهاند؟
 -52تمهيداتی در برابر سقوط اشيا و افراد اندیشيده شده است؟
 -53برنامهای در خصوص بازرسیهای روزانه ایجادشده است؟
 -54برنامهای در خصوص بررسی احتمال وجود اتمسفر خطرناک ایجادشده است؟
 -51برنامهای در خصوص کنترل ترافيك و جلوگيری از ایجاد ارتعاش ایجادشده است؟
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 -56در خصوص فراهم کردن وسایل حفاظت فردی افراد برنامهای وجود دارد؟
 -50طرح مقابله با شرایط اضطراری ایجادشده است؟
این سوالات باید هنگام شروع کار و صدور پروانه کار گودبرداری پاسخ داده شوند .این موارد باید بهصورت
چكليست درآورده شده و در جلسات توجيهی کار ( )Toolbox talkمورد ملاحظه قرار گيرند .فرایند صدور
پروانه کار و شروع فعاليت در شکل شماره  4آورده شده است .برای اطلاعات بيشتر به راهنمای نظام پروانه
کار اداره کل  HSEو پدافند غيرعامل وزارت نفت () )MOP-HSED-Gl-200(1مراجعه شود.
-4-6نکاتی که براي صدور پروانه کار گودبرداري باید توجه شود
 هيچ نوع عمليات گودبرداری بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود و باید پروانه کار /الحاقيه وی ه
گودبرداری قبل از شروع تکميل گردد .صادرکننده پروانه کار /الحاقيه پس از بازدید از محل و حصول
اطمينان از تطبيق شرایط محيط با آنچه در پروانه کار  /الحاقيه خواستهشده است ،پروانه کار  /الحاقيه
را همراه با مسئول انجام کار تکميل و امضا میکند.
 گودبرداری در محوطهای که تحت سرپرستی دیگری است مجاز نيست مگر با درخواست کتبی و تائيد
مسئول آن محوطه در قسمت " نام و امضاء سرپرست تاسيسات یا محوطه" ،در این صورت نيز تهيه و
تنظيم پروانه  /الحاقيه گودبرداری به عهده مسئول محوطهای است که عمليات گودبرداری در آن باید
انجام پذیرد.
 پس از تکميل بندهای پروانه کار  /الحاقيه و ترسيم و مشخص نمودن محل گودبرداری بر روی آن و
تعيين وسایل و ابزاری که باید مورداستفاده قرار گيرند (برقی ،دستی) پس از تائيد ،آن را جهت بررسی
تاسيسات زیرزمينی به ادارات مربوطه بهعنوانمثال اداره برق ،مخابرات و مهندسی عمومی شرکتهای
مربوطه ارسالشده تا تائيد گواهی آنها گرفته شود (در شکل شماره  4اشارهشده است).
 افرادی که پروانه کار /الحاقيه گودبرداری را امضا میکنند باید آموزشهای لازم را گذرانده باشند و مجوز
پروانههای کار از اداره  HSEشرکت تابعه را دریافت کرده باشند.
 مسئول انجام کار ضمن تطبيق شرایط کار با آنچه که صادرکننده نوشته است نسبت به امضای پروانه
کار /الحاقيه اقدام مینماید .مسئول انجام کار بعد از دریافت پروانه کار /الحاقيه موظف است در موقع
انجام کار کليه دستورات در پروانه کار /الحاقيه را به مورداجرا بگذارد.
 در صورت واگذاری کار به پيمانکار ،افرادی که از طرف دستگاه نظارت (کارفرما) مجاز به اجرای کار
میباشند و از طرف امور  HSEگواهی لازم را دریافت نمودهاند مجاز به امضاء بهعنوان مسئول انجام کار
میباشند.
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 صدور پروانه کار کلی ،ممنوع میباشد و برای هر قسمت باید پروانه کار جداگانه صادر گردد .برای هر
کاری (مثلا کار گرم یا سرد) پروانه کار جداگانه صادر شود (برای اطلاع بيشتر به راهنمای نظامهای
پروانه کار به شماره سند  MOP-HSED-Gl-200در صنعت نفت ابلاغی اداره کل  HSEو پدافند غيرعامل
وزارت نفت مراجعه شود.
 برای انجام کار در محل گودبرداری باید پروانه کار گرم و یا سرد بسته به شرایط محل انجام کار صادر
گردد.
 در مواردی که ارتفاع کانال بيش از  527سانتيمتر باید بهصورت مستمر و در فواصل زمانی معين نسبت
به انجام گاز سنجی (سمی ،قابل اشتعال و اکسي ن و  )...اقدام نموده و در صورت وجود اتمسفر خطرناک
نسبت به صدور پروانه کار  /الحاقيه ورود به فضای محصور نيز جهت انجام کار در محل گودبرداری اقدام
شود.
 به هنگام وقوع شرایط اضطراری بهعنوانمثال شرایط ناشی از قطع هوای ابزار دقيق ،شکستگی لوله آب
آتشنشانی یا مواد نفتی (به دليل گودبرداری ناایمن) ،باید طرح مقابله با شرایط اضطراری اعم از تدارک
پمپ تخليه آب ،تهيه گوه در سایزهای مختلف و  ...فراهم شود.
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توقف

خير

خير

آیا پروانه کار گودبرداري تکميل شده است

آیا تاسيسات زیرزمينی بطور کامل
مشخ شده اند و گواهی هاي مرتب
دریافت شده است

بلی
قسمت عمومی و بخش خطرات
پروانه کار تکميل می شود

شخ ص حيت دار و مسئول کار
الزامات ورود به گودبرداري را
فراهم می کنند

شخ ص حيت دار و مسئول کار
پروانه کار را ام ا می کنند و
شرای براي شروع کار ایم فراهم
میشود

شروع کار

کهي

آیا نياز به ورود کارگران به داخل گودبرداري
است

بلی
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آیا نياز به ورود کارگران به داخل گودبرداري
است

نوع خا

تعيي می گردد

خير
براي تعيي سيستم هاي
حفاظتی به فلوچارت هاي
اشکال شماره  15 14و 16
مراجعه شود

سيستم هاي حفاظتی تعيي
می گردد

تکميل پروانه کار گودبرداري

مرور پروانه کار به همراه تمامی
کارکنان

شروع کار
شکل شماره  :4فلوچارت فرایند تکميل پروانه کار و شروع به کار گودبرداری
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وجود تاسيسات زیرزمينی

قبل از شروع به عمليات گودبرداری باید خطرات ناشناخته مانند تاسيسات نامشخص احتمالی زیرزمينی یا
خاکهای آلوده به مواد نفتی مشخص شود و اقدامات زیر انجام گيرد:
 تعيين محل تاسيسات
 تماس با مالك تاسيسات
 گودبرداری بااحتياط
 استفاده از نظامهای پشتيبانی ،حفاظتی یا برداشتن مناسب تاسيسات در گودبرداریهای باز
سرپرست تاسيسات یا محوطه پس از تکميل بندهای پروانه کار  /الحاقيه و ترسيم و مشخص نمودن محل
گودبرداری در پروانه کار مذکور و تعيين روش و ابزاری که باید مورداستفاده قرار گيرد (برقی ،دستی) ،پس
از تائيد آن را جهت بررسی تاسيسات زیرزمينی به ادارات مربوطه آن (برق ،مخابرات و  )...ارسال مینماید.
با توجه به اهميت حفاظت در برابر برقگرفتگی موارد زیر بایستی موردتوجه قرار گيرد:
 عدم قطع کابلهای فشارقوی و توقف کلی واحد توليد یا بهرهبرداری در اثر گودبرداری در مجاورت
مراکز فرعی توزیع برق با ولتاژ بالا و...
 عدم قطع سيم اتصال به زمين ساختمانها و بناها و تجهيزات
 جلوگيری از برقگرفتگی نفرات گودبرداری در اثر تماس با کابل برق هنگام عمليات
گودبرداریهای باز تاسيسات زیرزمينی که  2فوت ( 67سانتيمتر) از گودبرداری فاصلهدارند باید به روش
دستی گودبرداری گردد .سپس متناسب با فلوچارت ارائهشده در شکل شماره  4با تعيين نوع خاک و عمق
خاکبرداری باید حمایتکننده مناسبی استفاده شود.

راهنمای ایمنی گودبرداری
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شکل :1نمونهای از وجود تاسيسات زیرزمينی در محل گودبرداری و استفاده از حمایتکننده

5

-6-6رفع موانع سطحی
در هنگام انجام فعاليت گودبرداری ،تاسيسات هوایی مورد ملاحظه قرارگرفته و در صورت وجود خطوط تلفن،
برق ،درخت ،ستونها و ...که ممکن است خطرساز باشد باید با مالکين آنها مشورت صورت گيرد .همچنين
موانعی که میتواند برای کارگران ایجاد مخاطره کند باید برطرف گردند.

شکل  :6نمونهای از موانع سطحی
-7-6ورود و خروج از گودال
پلکان ،نردبان ،رمپها یا هر وسيله خروجی ایمن دیگر باید در محل گودبرداری که  4فوت ( 5/27متر) یا
بيشتر عمق دارد ،وجود داشته باشد .این مسيرها نباید بيش از  21فوت ( 0/1متر) از هر طرف با کارگر فاصله
داشته باشد.

Support

5
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شکل  :0نمونهای از راه ورود و خروج به محل گودبرداری
-8-6سيستمهاي هشداردهنده براي تجهيزات سيار
زمانی که تجهيزات سيار در مجاورت گودال ،در حال کار کردن باشند و یا زمانی که لازم است چنين تجهيزاتی
به لبه گودال نزدیك شوند و اپراتور آنها دیدمستقيم و واضحی از لبه گودال ندارد باید سيستم هشداردهنده
نظير موانع ،علامت دستی یا مکانيکی یا چراغهای توقف استفاده شود و در صورت امکان باید سعی شود که
این تجهيزات دور از محل گودبرداری باشند .باید از یك نفر بهعنوان راهنما استفاده نمود.
-9-6بارهاي با پتانسيل سقوط( بارهاي معلق)
کارکنان اجازه ندارند زیر بارهایی که توسط ماشينآلات حمل میشوند ،قرار بگيرند .کارکنان باید در فواصل
دورتر قرارگرفته و در برابر بارگيری و بارگذاری تجهيزات ،محافظت شوند .به هنگام بارگيری یا تخليه بار از
هر وسيلهای (کاميون ،جرثقيل ،بيل مکانيکی ،لودر ،سایدبوم و  ) ...لازم است محدوده عملياتی این وسایل
تعيينشده و نفرات از ورود به این محدودهها خودداری نمایند.

شکل  :8نمونه ای از بارهای با پتانسيل سقوط
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-11-6اتمسفر خطرنا
هنگامی که در محل گودبرداری ،درصد اکسي ن کم بوده و یا اتمسفر خطرناک وجود داشته باشد و یا انتظار
وجود چنين اتمسفری باشد ،برای مثال گودبرداری در محلهای پست و کم ارتفاع یا گودبرداری در محلهایی
که در حوالی آن مواد خطرناک انبار و ذخيرهشدهاند ،اتمسفر داخل گودال قبل از ورود به عمق بيشتر از 4
فوت ( 5/27متر) باید چك شود و اقدامات احتياطی و هشدارهای کافی بهمنظور حفاظت کارگران ازجمله
تهویه مناسب گودال و تامين اکسي ن کافی باید صورت گيرد( .بهمنظور کسب اطلاعات بيشتر جهت ورود
به فضای محصور ازجمله درصد اکسي ن مجاز ،تدابير حفاظتی جهت ورود به داخل گودال و تجهيزات امدادی
اورژانسی موردنياز به راهنمای ورود به فضای محصور به شماره سند  MOP-HSED-Gl -202ابلاغی اداره
کل  HSEوزارت نفت و پدافند غيرعامل مراجعه شود.

شکل  :7نمونهای از گودال با اتمسفر خطرناک

-11-6حفاظت در برابر جمع شدن آب
کارکنان نباید در گودالی که از آب پرشده است و یا گودالی که در حال انباشته شدن از آب است کار کنند
مگر اینکه اقدامات احتياطی کافی برای حفاظت کارکنان در برابر خطر ناشی از انباشت آب انجامگرفته باشد.
اقدامات احتياطی ضروری برای حفاظت کارگران ،بسته به نوع شرایط متفاوت است ،اما شامل سيستم
حفاظتی برای حفاظت از ریزش دیوارها ،خارج کردن آب برای کنترل سطح انباشتگی آب و  ...میباشد.
درصورتیکه از تجهيزات خارج کننده آب بهمنظور تخليه آن استفاده شود بهمنظور اطمينان از عملکرد
مناسب و صحيح آن ،تجهيزات و عملکرد اپراتورها باید توسط شخص صلاحيتدار مورد پایش قرار گيرد.
اگر گودبرداری در زهکشی آبهای سطحی اختلال ایجاد کند .باید از مسيرهای فرعی خاکریزها یا دیگر
وسایل مناسب جهت جلوگيری از ورود آب به داخل گودال استفاده نمود.
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شکل  :57نمونهای از کار گودبرداری در حال انباشته شدن آب
-12-6مواجهه با ترافيک وسایل نقليه
کارکنانی که در معرض عبور و مرور وسایل نقليه هستند ،باید مجهز بوده و جليقه هشداردهنده یا لباسهای
مناسب دارای رنگهای فسفری (شب رنگ) باقابليت دید بالا هستند بپوشند .درصورتیکه کانال در مسير
تردد وسایل نقليه عمومی قرار دارد لازم است در فاصله مناسب از کانال علائم هشداردهنده (نوار هشدار ،چراغ
گردان و  ) ...نصب شود.

-13-6پایداري و استقامت بناهاي مجاور
زمانی که استقامت ساختمانها ،دیوارها و دیگر بناهای مجاور بهوسيله گودبرداری ،در معرض خطر قرار گيرد،
بهمنظور اطمينان یافتن از پایداری این بناها و حفاظت کارکنان باید سيستمهای شمع گذاری فراهم شود.
گودبرداری زیر هرگونه فونداسيون و پی و ستونهای دیواری که احتمال ایجاد خطر برای کارکنان را دارد،
غيرمجاز است بهاستثنای زمانی که:
 -5سيستم حفاظتی بهمنظور اطمينان از ایمنی پرسنل و پایداری بنا فراهمشده باشد
 -2گودبرداری در زمينهای سنگی مستحکم انجام شود.
 -3شخص صلاحيتدار باتجربه این مطلب را تائيد نماید که بنا بهطور مناسب و کافی از گودبرداری دور
میباشد بهطوریکه از فعاليت گودبرداری تأثير نمیپذیرد.
 -4شخص صلاحيتدار باتجربه این مطلب را تأیيد نماید که کار گودبرداری خطری برای کارگران در بر
نخواهد داشت.
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شکل  :55نمونهای از پایدار ساختن بنای مجاور گودبرداری
-14-6حفاظت کارگران در برابر سنگ یا خا

سست

کارکنان باید در برابر ریزش گودال ،سرخوردن و سقوط مواد و تجهيزاتی که ممکن است با افتادن به داخل
گودال ایجاد خطر کنند ،محافظت شوند .حفاظت باید بهگونهای باشد که مواد و تجهيزات را حداقل  2فوت
( 7/65متر) دورتر از لبه گودبرداری حفظ و نگه دارد و یا با استفاده از ادوات نگهدارنده بهطور مؤثر از افتادن
و سرخوردن آنها به داخل محل گودبرداری پيشگيری نموده و یا در صورت لزوم ترکيبی از دو روش را به
کاربرد.

شکل  :52حداقل فاصله بين خاک انباشتهشده و تجهيزات با لبه گودال
-15-6بازرسیها
بازرسی روزانه باید از محلهای اطراف گودال و سيستمهای حفاظتی توسط شخص صلاحيتدار بهمنظور
یافتن نشانههای شرایطی که ممکن است منجر به ریزش دیواره گودال شود ،نقص در سيستمهای حفاظتی،
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وجود اتمسفرهای خطرناک یا دیگر شرایط مخاطرهآميز ،انجام شود .بازرسی باید توسط شخص باتجربه و
صلاحيتدار قبل از شروع کار و در صورت نياز در هنگام انجام کار صورت بگيرد .همچنين بعد از بروز هرگونه
تغيير در شرایط جوی شامل باد و باران یا هر رویدادی پتانسيل ایجاد خطر دارد نيز باید بازرسی انجام شود.
هنگامیکه شخص صلاحيتدار(مسئول محوطه ،ناظر پيمانکار) شواهدی مبنی بر وجود شرایط مخاطرهآميز
نظير ریزش احتمالی ،نقص در سيستمهای حفاظتی ،اتمسفرهای خطرناک یا دیگر شرایط خطرناک که ممکن
است کارکنان با آنها روبرو گردند پيدا کرد ،باید آنها را از منطقه خطر دور نماید تا اینکه اقدامات احتياطی
لازم برای ایمن کردن محل صورت گيرد.
زمانهای مهم و مواردی که باید بازرسی شوند :
 -5قبل از شروع به کار  -2هر موقع که در شرایط کار تغيير ایجاد گردد  -3بعد از وقوع اتفاقها و احتمال
بروز شرایط ناایمن (تغيير شرایط آب و هوایی ،ایجاد ارتعاش ،برخورد با تاسيسات زیرزمينی و  -4 )...زمانی
که عمليات پر ریسك باشد.
موارد مهمی که باید در بازرسیها در نظر گرفته شوند:
سيستمهای حفاظتی (شمعزنیها ،شيب بندیها ،پلهبندیها ،مهاربندیها و  )...اتمسفر خطرناک ،منابع
ارتعاش ،وجود آب ،بارهای سطحی ،تاسيسات نظير وجود کابلهای برق ،هوای ابزار دقيق ،ترافيك و ...
-16-6حفاظت در برابر سقوط
جاهایی که نياز است کارکنان از روی گودالها عبور نمایند باید پيادهروهای ایمنی در نظر گرفته شود .بر
روی آنها باید حفاظهای فيزیکی کافی قرار گيرد .هر کاری که در لبهی کانالی با عمق  6فوت ( 5/8متر) یا
بيشتر انجام میشود ،باید از خطر سقوط محافظت گردد .بدین منظور نياز به تامين گارد ریلها ،فنسها،
موانع ،پوشش یا نوارهای هشداردهنده میباشد (برای کسب اطلاعات بيشتر به دستورالعمل کار در ارتفاع به
شماره سند  MOP-HSED-In-201ابلاغی اداره کل  HSEو پدافند غيرعامل وزارت نفت مراجعه شود.

-17-6تجهيزات حفاظت فردي
کليه کارکنان در گودالها و کانالها بایستی مجهز به تجهيزات حفاظت فردی مناسب باشند .موارد زیر وسایل
حفاظت فردی که در عمليات گودبرداری برحسب نياز استفاده میشوند:
 کلاه ایمنی برای حفاظت از سقوط اشيا ،تماس فيزیکی با اشياء سخت ،شوک الکتریکی و ...
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 پوشيدن لباس کار در همهی مواقع برای جلوگيری از سوختن ،سایش ،گزش حشرات ،بریدگی
 کفش ایمنی یا چکمه مناسب
 جليقه هشدار در مناطق ترافيکی
 استفاده از حفاظ صورت و چشم مناسب و دیگر ابزارهای برش و  ...به هنگام انجام عمليات سنگزنی
 استفاده از دستکشهای مناسب هنگام کار با مواد سوزاننده ،سایشی ،برنده و ...
 استفاده از تجهيزات حفاظت تنفسی
 استفاده از تجهيزات حفاظت گوش هنگام مواجهه با صدای بالا
 کليه کارکنانی که در ارتفاع کار میکنند باید از لباسهای مهار دار متصل به طناب نجات استفاده
نمایند .طناب نجات باید از هرگونه طنابی که جهت نقلوانتقال مواد به کار میرود مجزا بوده و در کل
زمان کار در گودال صرفا متصل به کارگر باشد.


سایر وسایل حفاظت فردی که متناسب با نوع کار ازجمله ( دستکش ضد ارتعاش جهت گودبرداری
دستی با پيکور و  ) ...ممکن است نياز باشد.

-18-6انتخاب سيستمهاي حفاظتی
جهت حذف و کنترل خطر ریزش باید در گودالها از سيستمهای حفاظتی ازجمله شيبدارسازی و پلهبندی
دیوارهای گودال یا پشتيبانی از دیوارهای گودال یا قرار دادن سپر حفاظتی بين دیوارههای گودال و فضای
کار ،استفاده گردد .طراحی سيستم حفاظتی جهت حذف و کنترل مخاطرات بستگی به عواملی از قبيل نوع
خاک ،عمق برش ،رطوبت موجود در خاک ،تغييرات ناشی از آبوهوا یا سایر عمليات در حال اجرا در آن
منطقه میباشد.
هر یك از پرسنل در گودال باید بهوسيله سيستمهای حفاظتی شيبدارسازی ،پله زنی ،سيستمهای پشتيبان،
حفاظها و دیگر سيستمهای حفاظتی از ریزش محافت شوند بهاستثنای زمانی که:
 -5گودبرداری کاملاً در زمين سنگی محکم انجام شود.
 -2گودبرداری عمق کمتر از  4فوت ( 5/2متر) داشته و آزمایش صورت گرفته توسط شخص صلاحيتدار،
نشانه و دليلی مبنی بر پتانسيل ریزش گودال نشان ندهد.
توجه :در گودبرداريهاي با عمق کمتر از  4فوت ( 1/2متر) درصورتیکه شخ
وقوع ریزش را تشخي

صلاحيتدار احتمال

دهد باید از شيبدار کردن پله بندي یا سایر حمایتکنندهها استفاده
شود.

راهنمای ایمنی گودبرداری
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شکل  :53نمونه گودبرداری با عمق کمتر از  1فوت( 5/1متر)
توجه :گودبرداريهاي با عمق بيش از  21فوت ( 6متر) باید توس یک متخص

داراي مجوز و

مجرب طراحی شود

سيستمهای حفاظتی باید بدون هيچ نقصی ،ظرفيت مقاومت و تحمل همهی بارهایی که بر آنها وارد میشود
و یا به آنها انتقال مییابد را داشته باشند.
سيستمهای حفاظتی به دودسته تقسيم میشوند:
 سيستمهای شمعزنی ،حفاظ گذاری و سایر سيستمهای حفاظتی
بهمنظور انتخاب سيستمهای حفاظتی باید طبق مراحل اشارهشده در اشکال شماره 51 ،54و  56عمل شود.

راهنمای ایمنی گودبرداری
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آیا عمق گودبرداری بيش از
 5/2متر است؟

خير

پتانسيل فروریختگی
وجود دارد؟

بلی

خير

گودبرداری ممکن
است با کناره های
عمودی ساخته شود

گودبرداری باید شيب
دارشده ،شمع زنی شده یا
حفاظ گذاری شود

بلی

بلی

آیا همه گودبرداری در یك
سنگ پایدار می باشند؟

خير

برای شيب دار کردن و پله بندی طبق
فلوچارت شکل شماره  51و برای
شمع زنی و حفاظ گذاری طبق
فلوچارت شکل شماره  56عمل شود

شکل شماره  :54فلوچارت فرایند انتخاب نوع سيستم حفاظتی برای گودبرداری
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تصميم به انتخاب
شيبدار کردن به
عنوان سيستم حفاظتی

دسته بندی خاک صورت
گرفته است

خير

بایدخاک از نوع C
فرض شود 3باید شيب
کمتر از 5/1 5در
نظر گرفته شود

بلی
گودبرداری باید با سه گزینه زیر
تطابق داشته باشد

 بيشترین شيب ها و پله بندی های مجاز-پيوست. 6-0
طراحی با استفاده از داده ها مطابق با جداول -پيوست. 6-0
 طراحی به وسيله مهندس متخصص-پيوست. 6-0
شکل شماره  :51فلوچارت فرایند نحوه شيبدار کردن و پله بندی گودبرداری
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تصميم به انتخاب
شمع زنی و حفاظ
گذاری به عنوان
سيستم حفاظتی

دسته بندی خاک
الزامی می باشد

بلی

گودبرداری باید با چهار گزینه زیر
تطابق داشته باشد






طراحی با توجه به نوع خاک و با استفاده از سيستم شمع زنی الواری و سيستم شمع زنی هيدروليك آلومينيومی -پيوست. 6-0
طراحی با استفاده از داده های ارائه شده توسط شرکت های سازنده
طراحی با استفاده از داده ها مطابق جداول
طراحی توسط مهندس متخصص

شکل شماره  :56فلوچارت فرایند نحوه انتخاب شمعزنی و حفاظ گذاری

 نصب و برچيدن سيستمهاي حفاظتی

 اجزای سيستمهای حفاظتی برای جلوگيری از لغزش ،سقوط یا دیگر نقصهای قابل پيش بينی ،باید
بهصورت ایمن به یکدیگر متصل شوند.
 نصب باید از قسمت بالا به سمت پایين گودبرداری شروع شود .برچيدن باید از قسمت پایين به سمت
بالا انجام شود.
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 مولفهها یا اجزاء سيستم حفاظتی باید بااحتياط آزاد شوند و به هرگونه نقصهای احتمالی در سيستم
و گودبرداری باید توجه شود.
 پر کردن گودال باید همزمان با برداشتن سيستمهای حفاظتی صورت گيرد.
 در مورد پر کردن گودال در محوطههای بتونی و یا آسفالته واحدهای عملياتی و محلهای تردد وسایل نقليه
موارد زیر رعایت گردد:
-

خاکهای برداشتهشده مجددا در گودالها پخش ،آبپاشی ،رگلاژ و با  577درصد تراکم به روش آشو اصلاحی
کوبيده شوند بهطوریکه ضخامت این قشرها پس از کوبيده شدن حداکثر  51سانتیمتر باشد.

-

نخالههای حاصل از تخریب سطحی نباید به داخل گودبرداریها ریخته شوند.

-

پوشش نهایی(بتن یا آسفالت) طبق مشخصات اوليه (قبل از تخریب) اجرا گردند.

-19-6سایر موارد در ارتباط با ایمنی گودبرداري


زمانهایی که کارگر در داخل گودال بوده و یا عمليات گودبرداری در حال انجام میباشد سرپرست
صلاحيتدار باید در محل باشد.



شخص صلاحيتدار باید بر روی هر گودالی با بيش از  5/1متر عمق که نياز است کارگر به آن وارد
شود حضورداشته باشد.



کارگرانی که به عمليات گودبرداری مشغول هستند باید با موارد زیر آشنا باشند:

 الزامات استاندارد خاکبرداری و حفاری
 تمرین انجام کار

 خطرات مرتبط باکار گودبرداری و حفاری

 روشهای محافظت در برابر خطرات گودبرداری و حفاری
 تجهيزات شمعزنی و سایر سيستمهای حفاظتی
 استفاده از لوازم حفاظت فردی
 خطرات جوی

 وضعيت اضطراری ،امدادرسانی و کمكهای اوليه
 حفاظت از سقوط


فضای محصور



تجهيزات متحرک



و سایر موارد مرتبط با گودبرداری

راهنمای ایمنی گودبرداری
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اگر در مجاورت محل گودبرداری کارگرانی مشغول به فعاليت دیگری باشند ،باید اقدامات احتياطی
برای ایمنی آنان به عمل آید.



شبها در کليه معابر و پيادهروهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تامين شود
و همچنين علائم هشداردهنده شبانه از قبيل چراغهای احتياط ،تابلوهای شبرنگ و غيره در اطراف
منطقه محصورشده نصب گردد ،بهطوریکه کليه عابران و رانندگان وسایل نقليه از فاصله ایمن و بهموقع
متوجه خطر گردند.



هنگام انجام گودبرداری در شب ،تامين روشنایی ( )Hand lampبا استفاده از منبع تامين روشنایی ایمن
در درون گودال با در نظر گرفتن شرایط محيط الزامی است.



در صورت گودبرداری در کنار جاده ،نياز به احداث راه انحرافی بررسی گردد.



در حفاری با بيل و کلنگ باید کارگران به فاصله کافی از یکدیگر به کار گمارده شوند.



در صورت گودبرداری در جادههای واحدهای صنعتی ،حتما لازم است قبل از انجام کار با ادارات ایمنی
و آتشنشانی هماهنگی گردد.



به هنگام گودبرداری در ایام تعطيل و یا در پایان وقت اداری ،لازم است مسئوليت محوطه مربوطه
(جهت تائيد پروانه کار و نظارت) مشخص شود.



چنانچه حين گودبرداری به تاسيسات زیرزمينی نامشخص (جدید) برخورد گردد بلافاصله کار متوقف
و با ادارات مهندسی و ایمنی و آتشنشانی هماهنگ گردد.



بعد از اتمام فعاليت گودبرداری ،باید نسبت به پر کردن گودال حفرشده ،تسطيح و کوبش خاک با تائيد
شخص صلاحيتدار اقدام شود.

راهنمای ایمنی گودبرداری
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 .7پيوستها
 -5-0نمونه چكليست ایمنی گودبرداری
 -2-0پروانه کار گودبرداری
 -3-0مشکلات رایج خاک
 -4-0انواع خاک
 -1-0تجهيزات تست و روشهای ارزیابی نوع خاک
 -6-0سيستمهای حفاظتی

راهنمای ایمنی گودبرداری
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پیوست شماره  :1-7نمونه چکلیست ایمنی گودبرداری
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نمونه چکليست ایمنی گودبرداري
چكليست ذیل بهعنوان نمونه ارائهشده و شرکتها باید علاوه بر موارد ذیل نکات مهمی که متناسب با نوع فعاليت آنها بوده
و میتواند پتانسيل بروز حوادث را داشته باشد به این چكليست اضافه نمایند.
چکليست ایمنی گودبرداري
تاریخ تکميل:

نام و نام خانوادگی تکميلکننده:

شماره کروکی اداره مهندسی:

کروکی ضميمه چكليست گردد

شماره پروانه کار:
ردیف
1

موارد موردبررسی
پروانه کار

5-5

آیا گواهی لازم (کروکی مهندسی) از ادارات ذیربط دریافت شده است؟

2-5

آیا پروانه کار /الحاقيه گودبرداری متناسب با گواهی اخذشده از ادارات ذیربط (کروکی مهندسی) صادرشده
است؟

2
5-2
3
5-3
4

بارها و موانع سطحی
تاسيسات و موانع هوایی شامل خطوط تلفن ،برق ،درخت ،ستونها و ...در نزدیکی محل گودبرداری مشخصشده
و علامتگذاری شدهاند؟
تاسيسات زیرزمينی
قبل از شروع گودبرداری از وجود تاسيسات زیرزمينی و اطلاع مسئولين مربوطه و داشتن برنامه مقابله با شرایط
اضطراری اطمينان حاصلشده است؟
ورود و خروج از گودال

5-4

آیا مسيرهای عبور و مرور مناسب برای ورود و خروج (در هر  21فوت ( 0/1متر) از گودال فراهمشده است؟

2-4

آیا نردبانهای استفادهشده ایمن بوده و حدود  77سانتيمتر بالاتر از لبه گودال است ؟

5

تجهيزات سيار و ترافيک سنگي

5-1

زمانی که تجهيزات سيار در مجاورت یك گودال ،در حال کار کردن میباشند ،سيستم هشداردهنده نظير
موانع ،علامت دستی یا مکانيکی یا چراغهای  -ایست استفاده میشود؟

2-1

آیا کارکنان در معرض عبور و مرور وسائط نقليه  ،جليقه هشداردهنده مشخص پوشيدهاند؟

4-1

آیا فاصله ایمن بين افراد و ماشينآلات در حال کار نظير بيل مکانيکی رعایت شده است؟

6
5-6
7
5-0
8

مواجهه با بارهاي معلق
آیا هشدارهای لازم برای عدم تردد کارکنان از زیر بارهای معلقی که توسط بالابر یا سایر تجهيزات سنگين حمل
میشوند ،وجود دارد؟
اتمسفر خطرنا
اتمسفر خطرناک هوای محل گودبرداری گاز سنجی شده است؟
حفاظت در برابر جمع شدن آب

5-8

آیا گودبرداریها خالی از آب میباشد و الزامات کافی در ارتباط با خطر تجمع آب در نظر گرفتهشده است؟

2-8

آیا تجهيز مناسب تخليه آب زیر نظر فرد صلاحيتدار در نظر گرفتهشده است؟

بلی

خير

راهنمای ایمنی گودبرداری
اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل
3-8
9
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آیا کانال و مسيرهای آب رو در محل جهت جلوگيری از ورود آب به گودبرداریها در نظر گرفتهشده است؟
حفاظت کارگران در برابر سنگ یا خا

سست

5-7

آیا کارگران در برابر ریزش گودال ،سرخوردن و افتادن مواد و تجهيزاتی که ممکن است با افتادن به داخل گودال
ایجاد خطر کنند ،محافظتشدهاند؟ (مواد و تجهيزات حداقل  7/65متر ( 2فوت) دورتر از لبه گودبرداری حفظ
و نگهداری میشوند)

11

حفاظت در برابر سقوط

5-57

آیا جاهایی که نياز است کارکنان از روی گودالها عبور نمایند مسيرهای عبور ایمنی در نظر گرفتهشده است؟

2-57

آیا بر روی همهی گودالها حفاظهای فيزیکی کافی قرار دادهشده است؟

3-57

هر کاری که در لبهی گودال انجام میشود ،از خطر سقوط محافظتشده است (مهياکردن گارد ریلها ،فنسها،
موانع ،پوششها یا بندکشی)؟

11
5-55
12

تجهيزات حفاظت فردي
آیا کليه کارکنان در گودالها و کانالها مجهز به تجهيزات حفاظت فردی مناسب (کفش و کلاه ایمنی ،گوشی
مناسب ،عينك حفاظتی و دستکش ضد ارتعاش و  )...میباشند؟
بازرسی

5-52

قبل از شروع به کار سسيستمهای حفاظتی (شمعزنیها ،شيب بندی ها ،پله بندی ها ،مهاربندیها و  ،)...اتمسفر
خطرناک ،منابع ارتعاش ،وجود آب ،بارهای سطحی ،تأسيسات ،ترافيك بازرسی میشوند؟

2-52

آیا بعد از وقوع بارندگی یا دیگر اتفاقهایی که موجب افزایش خطر میشوند و قبل از ادامه کار گودال توسط یك
فرد دارای صلاحيت بازرسی میشود تا در صورت نياز اقدامات حفاظتی دیگری را در برابر لغزش و فروریختگی
تعيين نماید؟

3-52

آیا بازرسیهای روزانه از گودال بهمنظور تعيين ریزش گودال و اقدامات لازم برای حفاظت کارگران مشغول کار
در گودال انجام میشود؟

13
5-53
14
5-54
15
5-51

آموزش افراد
آیا همه کارکنان درگير در گودبرداری آموزشهای لازم را گذراندهاند؟
سيستمهاي حفاظتی
آیا دیوارها یا بعدهای گودال که کارگران در معرض خطر حرکت آنها قرار دارند ،توسط یك سيستم شمعزنی
یا شيبدار کردن و یا سایر سيستمهای وسایل حفاظتی ایمن شدهاند؟
برچيدن شمعزنی و پر کردن گودال
آیا پر کردن گودال و حذف حمایتکنندههای گودال از قسمت پایين گودال آغاز میشود؟
آیا عمليات خاکریزی و کوبش محلهای گودبرداری شده ،پس از اتمام کار ،مطابق استاندارد و زیر نظر ادارات
مهندسی انجام میگيرد؟

2-51

در خاکهای ناپایدار ،طنابهایی بهمنظور بيرون کشيدن ایمن جكها و حمایتکنندهها از سمت بالای گودال،
بعدازاینکه کارگران از گودال فاصله گرفتند ،استفاده میشود؟

3-51

پس از اتمام عمليات ،همه چاههای موقت ،چالهها ،چاهها ،و غيره دوباره پر میشوند؟
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پیوست شماره  :2-7پروانه کار گودبرداری
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نمونه پروانه کار گودبرداري
نام

نمونه پروانه کار گودبرداری

شماره پروانه کار:

شرکت(اصلی/فرعی)

پروانه مربوطه :کار گرم شماره................. :

محل انجام کار:
گواهیهای الحاقی موردنياز:
 . 5 .گواهی کار:
 .2گواهی کار:
 .3گواهی کار:
 .4گواهی کار:

کار سرد شماره.......... :

شماره:
شماره:
شماره:
شماره:

ادامه از پروانه شماره( ..... :در صورت نياز)
مدت اعتبار(حداکثر یك
نوبتکاری):
از ساعت ........... :مورخ/ :
/
تا ساعت ........... :مورخ/ :
/

واحد (محل گودبرداری):
شماره تحليل خطرات

کروکی محدوده دقيق انجام کار ،مناطق ممنوعه ،مسيرهای دسترسی و
فرار اضطراری و ...

شرح کار (تعداد نفرات ،روش کار و نقشهها به پيوست ارائه شود)
در صورت نياز از پشت صفحه استفاده شود
بازرسی از محي کار
شرای مورد بازرسی
آیا محل گودبرداری با علامتگذاری یا گچریزی مشخصشده است؟
آیا نياز به احداث جاده انحرافی میباشد؟
آیا علائم ترافيکی و چراغ چشمكزن و نوار راهبند فراهمشده است؟
آیا پيشبينی لازم جهت نصب حفاظ و نرده در اطراف محل گودبرداری
بهعملآمده است؟
آیا نردبان مناسب جهت تردد کارکنان به داخل محل گودبرداری
فراهمشده است؟
آیا وسایل لازم جهت پيشگيری از ریزش دیواره کانال یا محل
گودبرداری پيشبينیشده است؟
آیا با ادارات ایمنی و آتشنشانی هماهنگی شده است؟
آیا به کارهایی که ممکن است اجرای این کار را به خطر اندازد توجه
گردیده است؟
آیا احتمال برخورد دستگاههای گودبرداری به خطوط هوایی برق وجود
دارد؟
آیا احتمال برخورد با تاسيسات زیرزمينی و مدفون (کابلهای
زیرزمينی برق ،تلفن ،چاههای فاضلاب و  )...در محل گودبرداری وجود
دارد؟
آیا پروانههای لازم از صاحبان تاسيسات زیرزمينی و غير مدفون موجود
در محل در خصوص گودبرداری اخذ گردیده است؟ در صورت اخذ
پروانه ،کپی آن ضميمه گردد.

بلی

خير

چرا خير
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آیا کروکی محل گودبرداری در دسترس است و حدود جغرافيایی محل
گودبرداری مشخص گردیده است؟
آیا انجام گودبرداری نياز به ارجاع به سایر پروانهها نظير پروانه ورود به
فضای بسته ،کار گرم ،الکتریکی و  ...دارد؟
آیا ایمنی گودبرداری ازنظر سستی زمين و کانال به علت ریزش باران
در روزهای قبل برای عمليات گودبرداری مناسب است؟
وسایل حفاظتی موردنياز
تجهيزات/ابزارآلات مرتبط با ایمنی که باید مورداستفاده قرار گيرند(نردبان ،سهپایه ،حمایل تمام بدن/مهارکننده و :)...
□ لباس کار مخصوص
□ حفاظ صورت
□ ماسك شيميایی (فيلتر دار)
□ کمربند ایمنی
□ دستکش کار
□ کفش ایمنی

□ کلاه پارچهای
□کلاه ایمنی
□ گوشی داخل گوشی
□ گوشی هدفونی
□ عينك ایمنی
□دستگاه هوای فشرده ( □ )SCBAدستگاه هوارسان ()Air line
□ نشيمنگاه کار در ارتفاع
□ تور ایمنی
□ کمربند کامل بدن (هارنس)
□دستکش وی ه
سایر وسایل (ذکر نمایيد)......................................... :
□چکمه ایمنی

احتياطهاي لازم:
کليه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده ،از صحت موارد فوق اطمينان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار
را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام.
نام و امضاء رئيس/مسئول تاسيسات/نوبتکاری/محوطه
کليه خطرات محيط کار شناساییشده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند ،پروانه در معرض دید نصبشده است و اقدامات احتياطی برقرارشده
است.
نام و امضاء سرپرست انجام کار
شرایط محيط کار ایمن بوده و اقدامات احتياطی برقرارشده است.
نام و امضاء ناظر
تکميل کار
سایت و هرگونه تجهيزاتی که مورداستفاده قرار دادهاند در وضعيت ایمن و بانظم و ترتيب کارگاهی قرار دادهشدهاند
نام و امضاء سرپرست انجام کار
کار فوقالذکر در ساعت  □ .........................................تکميل و تحویل گردید □ /به حالت تعليق درآمد (پروانه باطل شد)  □ /اعتبار زمانی آن به
پایان رسيد و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت
نام و امضاء رئيس تاسيسات/مسئول محوطه/رئيس نوبتکاری/محوطه
توزیع نسخ:
 .5صادرکننده (رئيس/مسئول تاسيسات ،محوطه ،نوبتکاری)

 .2سرپرست انجام کار

HSE .3

محل کروکی و سایر توضیحات:

شروع به کار پس از تکميل و امضاء پروانه کار و حصول اطمينان از تحویل نسخ به مسئولين مربوطه ،مجاز خواهد بود.
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پیوست شماره :3-7مشکلات رایج خاک
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مشکلات رایج خا
شکست خاک ( )Soil failureبهعنوان ریزش بخشی از یا کل دیوار گودال میباشد .شکستهای معمول خاک
بهعنوان نشست غيرمنتظره یا فروریختگی یك گودال میباشد .ليز خوردن خاک رایجترین فاکتور منجر به
شکست خاک میباشد.
برنامهریزی و نظارت مناسب میتواند از شرایط کاری غير ایمنی که توسط ليز خوردن ( )slidingخاک اتفاق
افتد ،جلوگيری نماید .اگر احتياطهای ایمنی اجرانشده باشد ،ليز خوردن خاک میتواند در همه گودبرداریها
(حتی گودالهای شيب بندی شده و گودبرداریهای حفاظتشده با جعبه کانال) ایجاد شود .شکل 50
شکست خاک را نشان میدهد.

شکل  -50شکست خاک
چندین نوع تنش و تغيير شکل میتواند در یك برش باز یا گودال رخ دهد .برای مثال افزایش یا کاهش در
ميزان رطوبت میتواند تأثير نامطلوبی بر پایداری گودال داشته باشد .شکلهای زیر برخی از علل رایج شکست
گودالها را نشان میدهد.
 شکافهاي تنشی ()tension cracks

شکافهای تنشی معمولا در یكفاصله افقی بهاندازه یكدوم تا سهچهارم عمق گودال که از بالای بعد عمودی
آن اندازهگيری میشود ،اتفاق میافتد .شکل  58شکاف تنشی را نشان میدهد.

شکل  -58شکاف تنشی
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 ليز خوردن یا بهم ()sliding

ليز خوردن یا بهمن درنتيجه شکافهای تنشی میباشد .شکل  57ليز خوردن را نشان میدهد.

شکل  :57ليز خوردن خاک
 واژگونی ()Toppling

علاوه بر ليز خوردن ،شکاف تنشی همچنين میتواند باعث واژگونی خاک شود .واژگونی وقتی رخ میدهد که
بعد عمودی گودال در امتداد خط شکاف تنشی ،برش خورده و به داخل گودال واژگون شود .شکل 27واژگونی
خاک را نشان میدهد.

شکل :27واژگونی

 نشست و برآمدگی ()Subsidence and Bulging

یك گودبرداری پشتيبانی نشده میتواند استرس نامتعادل در خاک ایجاد کند ،که بهنوبه خود ،باعث ایجاد
فرونشست در سطح و ایجاد برآمدگی در بعد عمودی گودال شود .این وضعيت اگر اصلاح نشود ،موجب
شکست شده و باعث به دام افتادن کارکنان در داخل گودال میشود .شکل  25نشست و برآمدگی خاک را
نشان میدهد.
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شکل  :25نشست و برآمدگی


خيز برداشت و یا فشردگی ()Heaving or Squeezing

خيز برداشتن یا فشردگی قسمت پایين گودال توسط فشار رو به پایين ناشی از وزن خاک مجاور ایجاد
میشود .فشار میتواند حتی زمانی که شمعزنی یا حفاظ بهدرستی نصبشده است ،واقع گردد .شکل  22خيز
برداشتن خاک را نشان میدهد.

شکل  :22خيز برداشتن
 جوشش()Boiling

توسط جریان به سمت بالای آب در قسمت پایين گودال ایجاد میشود .سفره آب در سطح بالاتر از قسمت
تحتانی گودال ،یکی از علل جوشش میباشد .جوشش یك شرایط "ناگهانی" در پایين برش ایجاد میکند و
میتواند حتی زمانی که گودال توسط شمعزنی یا جعبه ترانشه تقویتشده است ،ایجاد شود .شکل 23
جوشش در کانال را نشان میدهد.

شکل  :23جوشش

راهنمای ایمنی گودبرداری
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()Unit Weight of Soils

اشاره به وزن واحد خاک دارد .وزن خاک با توجه به رطوبت و نوع آن متفاوت هست .یك فوت مکعب از
خاک میتواند از  557تا  547پوند ( 64- 17کيلوگرم) یا بيشتر و یك مترمکعب از خاک میتواند بيش از
 3،777پوند ( 5362کيلوگرم) وزن داشته باشد.

شيب ایمن میتواند بهعنوان حداکثر زاویه از لبه دیوار گودال تعریف شود که در آن لغزش اتفاق نمیافتد و
احتمال ریزش از بين میرود .مخلوط انواع مختلف خاک (شن و ماسه ،رس ،گل و سنگ) دارای زاویه ایمن
متفاوتی در محلهای مختلف گودبرداری میباشند.
عوامل پيچيده دیگری نيز وجود دارند که میتوانند به شکست لغزشی خاک منجر شوند.
 در طول گودبرداری ،تعيين لایههای مختلف خاک شاید ممکن نباشد .هر یك از این لایهها ممکن است
شيبهای ایمنی متفاوتی را نياز داشته باشند .ضروری است که گودبرداری بهصورت شيبهای ایمن تدریجی
برای انواع مختلف خاک ،ایجاد شود.
 یکی دیگر از عوامل پيچيده ،ترکيب خاک میباشد که ممکن است بهطور قابلتوجهی از منطقهای به منطقه
دیگر یك پروژه متفاوت باشد .در طول گودبرداری ،زمانی که ترکيب خاک تغيير میکند ،شيب ایمن برای
دیوار گودال نيز تغيير میکند .بنابراین ،در سراسر محل گودبرداری ،برای ایجاد محيط کاری ایمن ،ممکن
است شيبهای متفاوتی نياز باشد.
 لغزش و دیگر حالتهای شکست همچنين میتوانند در خاکهایی که متراکم نيستند ،رخ دهد .بهطور مثال،
گودالی که نزدیك به محلی که قبلا حفرشده است ،یا گودال ایجادشده در خاکهای با فشردگی کم ،ناپایدار
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میباشد ازاینرو شيب طبيعی ایمنی که برای خاک متراکم تعریف میشود ،برای جلوگيری از لغزش آن کافی
نخواهد بود و باید مهاربندی یا شمعزنی روی خاک صورت بگيرد.
 اگر شکاف در انواع خاکسنگی مشاهده شود بيانگر این است که قبلا در آن لغزش رخداده است .این شکاف
نشاندهنده آن است که برای گودبرداری شيب تدریجی موردنياز است چراکه خاکسنگی بسيار مستعد
لغزش و انواع دیگر شکستها ،میباشد.
 گودبرداری که برای مدتهای طولانی پایدار بوده است نيز با نوعی شکست لغزشی مواجه هست .پس از
مواجهه طولانیمدت به عناصر ،رطوبت در خاک ممکن است افزایش یابد .این افزایش در رطوبت ممکن است
به علل مختلف ،مانند بارندگی و یا ناشی از شکسته شدن خط لوله آب باشد .رطوبت اضافی خاک باعث
افزایش سرعت شکست لغزشی خاک میشود.
 تعيين شيب ایمن صحيح برای انواع خاصی از خاکها میتواند بسيار دشوار باشد .روش سادهای برای تعيين
شيب ایمن دیوار گودبرداری برای انواع خاک وجود دارد .این روش در بخش بعدی این سند توضيح داده
خواهد شد.
 شکست خاک میتواند به دلایل زیادی رخ دهد .ازجمله عواملی که احتمال شکست خاک را افزایش میدهند
عبارتند از:
 ارتعاش بيشازحد
 بارهای سطحی
 شرایط آب و هوایی
ارتعاشات()Vibrations

حرکت هر شی سنگين در نزدیك محل گودبرداری منجر به ارتعاش خاک اطراف آن میشود .این حرکت
میتواند منجر به شکست خاک شود .حرکت ماشينآلات ،ترافيكهای مجاور و انفجار باعث ارتعاش در خاک-
های مجاور میشوند .شکست خاک مربوط به ارتعاش میتواند در تمام خاکها رخ دهد .بااینحال ،برخی از
خاکها بيشتر مستعد شکست لرزشی نسبت به بقيه هستند .بهعنوانمثال ،خاک شنی تحمل کمتری در
برابر ارتعاش ،نسبت به خاک رس دارد.
ازآنجاکه شرایط واقعی خاک ممکن است مخلوطی از بيش از یك نوع باشد ،باید در برنامهریزی برای شيب
گودبرداری ،آن را در نظر گرفت .شکل  24شرایط معمولی که در آن ارتعاشات میتواند منجر به شکست
خاک شوند را نشان میدهد.
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خاک در اثر حرکت تریلی مستعد لغزش میشود

خاک تحت تاثير حرکت بالابر مستعد لغزش میشود

شکل  :24دو نمونه از شکستهای ارتعاشی
بارهاي سطحی()Surface Encumbrances

بارهای سنگين مانند تجهيزات بزرگ ،مواد سنگين و خاکهای انباشتهشده میتوانند وزن زیادی بر روی
خاک وارد نمایند و درنتيجه منجر به ریزش شوند .این بارها بهعنوان بارهای سطحی شناخته میشوند .این
بارها انواع مختلفی از خطرات (شکل  21را ببينيد) را در بر خواهند داشت .بهعنوانمثال ،خاکهای
انباشتهشده میتواند باعث دیده نشدن شکافهای تنشی و درنتيجه بیاطلاع ماندن از شکستهای لغزشی
شود.

شکل  :21خاکهای انباشتهشده در لبهی گودال
وی گیهای موجود محل ،مانند ساختمانها ،درختان و دیگر سازههای مجاور منطقه گودبرداری ممکن است
بهعنوان بارهای سطحی در نظر گرفته شوند .این بارهای اضافی میتواند تنش بيشتری را بر دیواره-های
گودال وارد نمایند .در صورت لزوم باید شمعزنی ،مهاربندی و یا ترکيبی از اقدامات ایمنی ،برای محافظت از
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کارگران و جلوگيری از حرکت خاکهای مجاور فراهم شود .در مواردی که فضا محدود است و ضرورت
مینماید که بارهای سنگين در نزدیکی گودبرداری واقع شوند ،دیوارههای گودال باید مهاربندی یا شمعزنی
شده تا در برابر وزن اضافه پشتيبانی شوند.
شرای آب و هوایی()Weather Conditions

آبوهوا عامل مهمی در تعيين شرایط خاک است .از همه مهمتر ،تغيير شرایط آبوهوا ممکن است نشانهای
از تغيير در فشار خاک در دیوارهای جانبی گودال باشد.
آب اضافی باران یا برف ذوبشده ،بر خاک تاثير گذاشته و موجب افزایش فشار بر سيستم گودبرداری و
شمعزنی میشود .برای مثال ،بارش رگباری میتواند خاکی که به یك شمعزنی ساده نياز دارد را به خاک
سنگينی که به شمعزنی پيچيده نياز دارد ،تبدیل کند .اگر عمق گودبرداری از خط مقاومت در برابر یخزدگی
گذشته باشد ،انجماد خاک بهعنوان عامل ناپایداری خاک شناخته میشود .خط مقاومت در برابر یخزدگی
در شکل  26نشان دادهشده است .اگر گودبرداری در زمين یخ زده صورت گيرد ،باید آگاه بود که مشکل
بالقوه دیگر یعنی ذوب شدن یخ و شل شدن خاک وجود دارد .با گرم شدن ناگهانی هوا ،ذوب شدن یخ خاک
میتواند همانند بارش رگباری ،خطرناک باشد.

شکل  :26ناحيه منجمد شدن خاک
همچنين خشك شدن بيشازحد خاک میتواند خطرناک باشد .زمانی که رطوبت کاهش مییابد ،برخی از
خاکهای خشك توانایی به هم چسبيدن را از دست میدهند .این عدم انسجام ممکن است منجر بهنوعی
شکست لغزشی خاک شود .در بسياری از موقعيتهای توضيح دادهشده در بالا ،آبگيری و یا شمع-زنی تکميلی
ممکن است برای اطمينان از ایمنی کارگران ضروری باشد.
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پیوست شماره :4-7انواع خاک
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انواع خا
ویژگیهاي خا
برای توصيف خاکی که ترکيبی از چندین نوع میباشد ،اصطلاحهای خاک را در جهت ترتيب پایين به بالا
توصيف میکنند .بهعنوانمثال ،خاک با عنوان "رسی گِلی" دستهبندی از خاک مخلوط با مقدار خاک رس
بيشتر و به مقدار اندکی گِل میباشد یا اصطلاح "لوم" برای توصيف مخلوطی از خاک رس ،شن و ماسه و
گِل استفاده میشود .انواع خاک که اغلب یافت میشوند در جدول  5ارائهشده است.
جدول  :5انواع خاک
ویژگی خا

نوع خا
رس

بسيار دانهریز است .بهطورکلی ،آب بسيار کند از ميان آن حرکت میکند .آب در سطح آن جمع
شده و قبل از اینکه جذب شود ،بخار میگردد.

ماسه

خاک گرانولی است .شکل دانههای منفرد ممکن است گرد یا زاویهای باشد .خاکهای ماسهای
منافذ بزرگ دارند و اجازه جذب سریعتر آبهای زیرزمينی را میدهند.

گِل

گِل خواص ميانی بين ماسه و خاک رس را دارد .گِل به تغييرات رطوبت بسيار حساس میباشد.
هنگام خشك شدن تمایل به ریزش دارد.

تعيي نوع خا
استاندارد گودبرداری برای انجام ایمن کار ،چهار طبقهبندی خاک (ارائهشده در زیر) تعریف کرده است.
طبقهبندی خاک و سنگ به پنج نوع سنگ ثابت ،D ،C،B، A ،به شرح زیر میباشد:
 سنگ ثابت

عبارتست از مواد معدنی طبيعی که با زاویه عمودی ،قابل گودبرداری هستند.
 خا

نوع A

خاک چسبنده با مقاومت فشاری غير متراکم  5/1تن در هر فوت مربع ( 544کيلو پاسکال) و یا بيشتر
میباشد .نمونههایی از خاکهای چسبنده نوع  ،Aرس ،رس ماسهای ،رسی گِلی و لوم رسی و در برخی موارد
لوم رسی گِلی و لوم رسی ماسهای میباشد.
خاک اگر دارای شکاف باشد ،در معرض ارتعاش باشد ،قبلا مختل شده باشد و یا دارای تراوش آب باشد جز
دستهبندی  Aقرار نمیگيرد.
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نوع B

خاک چسبنده با مقاومت فشاری غير متراکم بيشتر از  7/1تن ( 48کيلو پاسکال) و کمتر از  544(5/1کيلو
پاسکال) در هر فوت مربع میباشد.
شن زاویهدار (شبيه سنگ خردشده) ،گِل ،لوم گِلی ،خاکهایی که مقاومت فشاری محصور نشده نوع خاک
 Aرادارند اما دارای شکاف بوده و یا در معرض ارتعاش هستند ،خاکهایی که قبلا مختل شدهاند بهغيراز
خاکهایی که جزء خاک نوع  Cطبقهبندی نمیشوند ،سنگ ناپایدار نمونههایی از خاک نوع  Bمیباشند.
 خا

نوع C

خاک چسبنده با مقاومت فشاری غير متراکم بزرگتر از  7/1و یا کمتر از 5/1تن در هر فوت مربع ( 48کيلو
پاسکال) میباشد.
خاک نوع  Cشامل خاکهای دانهای مانند شن ،ماسه و ماسه لومی ،خاکهای غوطهور(خاکی که زیرآب
است) ،خاکی که از آن آب بهصورت آزاد تراوش میکند و سنگ غوطهور ناپایدار میباشد.
 خا

نوع ( Dلایهاي)

زمانی که خاک دارای لایههای مختلفی باشد ،طبقهبندی خاک باید بر اساس ضعيفترین لایه خاک باشد.
درصورتیکه لایه پایدار زیر لایه با پایداری کمتر قرار گيرد ،بهعنوانمثال ،جایی که خاک نوع  Cبر بالای سنگ
پایدار قرار داشته باشد ،طبقهبندی بهصورت جداگانه خواهد بود.
معيارهای مهم دیگری نيز برای طبقهبندی انواع خاک وجود دارد که باید موردتوجه قرار گيرند )5 :فرایند
آزمایش و محاسبات مقاومت فشاری باید تحت راهنمایی مهندس متخصص انجام شود .هنگامیکه عمق
گودبرداری بيش از  27فوت ( 6متر) باشد یا شرایط غيرعادی در محل وجود داشته باشد باید سيستم حفاظت
گودبرداری توسط مهندس متخصص طراحی شود  )2حداقل یك آزمون بصری و یك آزمون دستی برای
طبقهبندی خاک نياز میباشد.
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پیوست  :5-7تجهیزات تست و روشهای ارزیابی نوع خاک
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تجهيزات تست و روشهاي ارزیابی نوع خا
تجهيزات و روشهای زیادی برای تعيين نوع خاک غالب در یك منطقه استفاده میشود که معمولترین آنها
تستهای دستی و بصری میباشد.
 -1تستهاي دستی()manual tests
تست دستی شامل ارزیابی نمونهای از خاک گودبرداری بهمنظور تعيين وی گیهای خاک ازجمله چسبندگی،
دانهبندی و مقاومت فشاری غير متراکم میباشد .خاک میتواند در محل گودبرداری یا خارج از آن تست شود
اما باید هر چه سریعتر این کار صورت بگيرد تا خاک رطوبت طبيعی خود را حفظ کند .مثالهایی از تستهای
دستی بهصورت زیر میباشد:
 نفوذمتر جيبی()Pocket Penetrometer

نفوذمترها ابزارهای خوانش مستقيم و فنری هستند که برای تعيين مقاومت فشاری غير متراکم خاکهای
چسبنده اشباعشده استفاده میشود .این ابزار زمانی که به خاک فشار داده میشود ،نمایشگر آن عددی را
نشان میدهد .نفوذ مترها خطایی در محدوده  47-27درصد دارند.

شکل  :20نفوذمتر پاکتی(جيبی)
 تست نفوذ انگشت شست

این روش شامل تلاش برای فشار انگشت شست به داخل خاک می باشد در یكحالتی که انگشت بهصورت
سوالی قرار دارد .اگر انگشت شست با دشواری زیاد ،فرورفتگی کوچکی در خاک ایجاد کند ،خاک احتمالا نوع
 Aمیباشد .اگر انگشت شست بيشتر از طول ناخن در آن نفوذ کند ،خاک از نوع  Bمیباشد ،و اگر انگشت
شست بهطور کامل به آن نفوذ کند ،خاک نوع  Cمیباشد .آزمون انگشت شست ذهنی است و درنتيجه
کمترین ميزان صحت را در بين سایر روشها دارد.
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 تست مقاومت خشک()Dry strength test

خاک خشکی که آزادانه خرد میشود و یا با فشار متوسطی به دانههای منفرد تبدیل میشود ،خاک گرانولار
میباشد .خاک خشکی که به تودههای کوچك شکسته میشود سپس این تودهها به تودههای کوچكتری
نيز شکسته میشود (ولی این توده کوچكتر را بهسختی میتوان شکست) بهاحتمالزیاد خاک رس در ترکيب
با ماسه یا ماسه و گِل است.

 تست نرمينگی یا رطوبت خا

()Plasticity or Wet Thread Test

در این روش نمونهای از خاک مرطوب بهصورت یك گوی درآورده شده سپس با پهن کردن ،آن را به نازکی
حدود  5/8اینچ ( 3ميلیمتر) و طول 2اینچ ( 17ميلیمتر) درمیآورند .سپس نمونه خاک از یك انتها
نگهداشته میشود .اگر نمونه نشکند یا دچار پارگی نشود ،خاک موردنظر چسبناک در نظر گرفته میشود.

-2

آزمودنهاي بصري()Visual test

آزمونهای بصری ،ارزیابی کيفی شرایط اطراف محل گودبرداری است .در آزمون بصری ،کل محل گودبرداری،
ازجمله خاک مجاور به محل و گودبرداریهای قبلی موجود در محل ،مشاهده میشود .اگر خاک بهصورت
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توده باقی بماند ،خاک چسبناک است؛ اگر بهصورت شن و ماسه دانهدرشت و یا شن ،دیده شود ،خاک
گرانولار در نظر گرفته میشود .ارزیابیکننده همچنين در تست بصری باید هر نشانهای از وجود ارتعاش را در
نظر بگيرد.
در آزمون بصری ،بررسیکننده باید دهانههای شکاف ایجادشده در امتداد منطقه شکست که نشاندهنده
تنش در محل میباشد ،بررسی کند و سمت باز گودبرداری را ازنظر ساختار لایهای خاک چك نماید.
بررسیکننده همچنين باید نشانههایی از برآمدگی ،جوشش و یا نشانههایی از تراوش آبهای سطحی را
جستجو کند.
کنارههای گودال باز و مناطق
سطحی مجاور گودال را مشاهده
کنيد .بازشدگیهای شکاف
مانند اطراف گودال را مشاهده
کنيد.

مناطق نزدیك به گودال را
بهمنظور شناسایی خاکهای
مختل شده قبلی مشاهده کنيد
(یعنی شواهدی از وجود
تأسيسات ،مواد پرشده قبلی).
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پیوست  :6-7سیستمهای حفاظتی
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سيستمهاي حفاظتی
سيستمهای حفاظتی را میتوان به سيستمهای شيب بندی و پله بندی ،سيستمهای پشتيبان ،شمعزنی،
حفاظ گذاری و دیگر سيستمهای حفاظتی دستهبندی کرد
الف) سيستمهاي شيب بندي و پله بندي
برای گودبرداری چهار گزینه برای شيبدار کردن و پله زنی ارائه میشود:
گزینه  .1اجازه شيب بندی گودال درشيبی کمتر از  34(5:5/1درجه) را میدهد .گزینهی شيبدار کردن
باید مطابق با پيکربندیهایی که در قسمتهای بعدی در مورد خاک  Cگفته میشود ،باشد.
گزینه  .2اجازه شيب بندی و پله بندی گودال را مطابق با الزامات نوع خاک (توضيح دادهشده در این سند)
و شمع بندی و پله بندی که برای انواع خاک در زیر توضيح داده میشود ،میدهد.
گزینه  .3شامل اطلاعاتی مانند جداول و نمودارهای تهيهشده توسط شخص صلاحيتدار برای استفاده در
شرایط محل است که برای طراحی سيستمهای حفاظتی استفاده میشود.
 باید پارامترهای مؤثر در انتخاب سيستم شيبدار کردن و پله بندی ،محدودیتها و اطلاعات ضروری
دیگر که به کاربر در انتخاب صحيح سيستمها کمك میکند ،فراهم نماید.
 باید در طول گودبرداری در محل نگهداری شوند.
گزینه .4با اجازهی مهندس متخصص انجام میشود.
 باید شامل معيارهای مشابهی که برای گزینه  3توضيح داده شد ،باشد.
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شيبدار سازي( :)Slopingیکی از روشهای ایمنسازی گودالها ،شيبدار نمودن دیوارهای گودالهای با
عمق کمتر از  27فوت ( 6متر) میباشد که بستگی به نوع خاک دارد .زاویه مناسب برای انواع حالات خاک
بهصورت جدول  2میباشد.
جدول  :2زاویه مناسب برای انواع حالات خاک
نوع خاک

نسبت عرض قسمت شيبدار به
ارتفاع کانال

زاویه شيب (درجه)

صخره محکم (گرانيت)

عمودی

77

خاک رس (نوع )A

5 :3/4

13

شن و گل (نوع)B

5:5

41

ماسه(نوع )C

5 :5/1

34

بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور و نوع خاک ،میتوان با ایجاد شيبی با زاویه  34درجه نسبت به افق یا
سطح (یعنی نسبت ارتفاع به عرض قسمت شيبدار 5/1 ،برابر باشد) ،ایمنی نفرات را با جلوگيری از ریزش
کانال فراهم نمود.
ب) پلهدار کردن()Benching
دو نوع اساسی از روش پلهدار کردن وجود دارد :ساده و چندگانه .نوع خاک ،نسبت ابعاد افقی به عمودی
پلهها را تعيين میکند .بهعنوان یك قاعده کلی ،ارتفاع عمودی پایين گودال نباید از  4فوت (5/2متر) برای
اولين پله تجاوز کند .پلههای بعدی ممکن است تا حداکثر  1فوت (5/1متر) ارتفاع عمودی در خاک نوع A
و  4فوت (5/2متر) در خاک نوع  Bدر کانالهایی با ارتفاع مجموع کمتر از  27فوت ( 6متر) باشد .سایر پلهها
باید زیر حداکثر شيب مجاز برای آن نوع خاک باشند .برای خاک نوع  Bگودبرداری کانال فقط در خاک
چسبنده مجاز میباشد (شکل .)28

شکل  :28روش حفاظت پلهای در گودبرداری خاک نوع B
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نوع A

 .5در همهی گودبرداریهای حمایت نشده با عمق  8فوت ( 2/44متر) یا کمتر ،بعد عمودی قسمت پایين گودال
باید حداکثر 3/1فوت ( 5/5متر) طول داشته باشد (شکل.)27

شکل  :27گودبرداریهای حمایت نشده با عمق  8فوت یا کمتر
 )2همهی گودبرداریهای با عمق  8فوت( 2/44متر) تا  52فوت( 3/6متر) حمایت نشده ،باید بعد عمودی
بخش پایينی آن حداکثر  3/1فوت ( 5/5متر) طول و سایر بخشهای کانال شيب مجاز حداکثر  5:5داشته
باشد (شکل .)37

شکل  :37گودبرداریهای با عمق  8تا 52فوت حمایت نشده
 )3همهی گودبرداریهای با عمق  27فوت ( 6متر) یا کمتر که بخش پایينی آنها حمایتشده یا حفاظ
گذاری میشود باید حداکثر یك شيب مجاز 5 :3/4داشته باشند .سپر گذاری باید حداقل تا  58اینچ ( 41
سانتیمتر) بالاتر از بعد عمودی گودال ادامه داشته باشد (شکل)35
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شکل  :35گودبرداریهای با عمق  27فوت ( 6متر) یا کمتر
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نوع B

 )1همهی گودبرداریهای شيبدار ساده با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر باید حداکثر شيب مجاز 5:5
داشته باشند (شکل .)32

شکل  :32شيب ساده
 )2همهی گودبرداریهای شيبدار پلهای با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر باید حداکثر شيب مجاز 5:5
داشته باشند (شکل 33و .)34

شکل :33گودبرداریهای شيبدار پلهای ساده
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شکل  :34گودبرداریهای شيبدار چند پلهای
همهی گودبرداریها با عمق  27فوت ( 6متر) یا کمتر که دارای بعد عمودی در قسمت پایين هستند باید
حفاظ گذاری حداقل  58اینچ ( 41سانتیمتر) بلندتر از بالاترین کنارههای عمودی باشد .شيب آنها نيز باید
حداکثر  5:5باشد (شکل .)31

شکل  :31گودبرداری با عمق حداکثر  27فوت ( 6متر) و دارای کنارههای عمودی در قسمت پایين گودال
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نوع C

 )5همهی گودبرداریهای ساده با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر باید حداکثر شيب مجاز  5 :5/1داشته
باشد(شکل.)36

شکل :36شيب ساده

راهنمای ایمنی گودبرداری
اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل

صفحه  60از 22
)MOP-HSED-GL-211(1

 )2همهی گودبرداریهای شيبدار با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر که دارای بخشهای پایينی عمودی
هستند باید حفاظ گذاری حداقل  58اینچ ( 41سانتیمتر) بلندتر از بالاترین کنارههای عمودی باشد .شيب
آنها باید حداکثر 5 :5/1باشد(شکل .)30

شکل  :30گودبرداریهای شيبدار با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر



گودبرداري در خا هاي لایهاي

همه گودبرداریهای با عمق  27فوت ( 6متر) و یا کمتر در خاکهای لایهای باید دارای حداکثر شيب مجاز
مطابق شکل زیر باشند (شکل .)38
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خاک  Cبالای خاکA

خاک  Bبالای خاک A

خاک  Aبالای خاک B

خاک  Aبالای خاک C

خاک  Bبالای خاک C

شکل :38گودبرداری در خاکهای لایهای
ج) سيستمهاي شمعزنی حفاظ گذاري و دیگر سيستمهاي حفاظتی
 شمعزنی

شمعزنی یا شمع کوبی به مهيا ساختن سيستمی پشتيبان برای دیوارههای کانال گویند که برای محافظت
از خاک ،تسهيلات زیرزمينی ،جادهها و زیربناها به کار میرود .شمع بندی یا مهاربندی هنگامی به کار میرود
که شيبدار کردن دیوارههای جانبی ترانشه یا گودال به واسطه عمق برش ،از حداکثر شيب مجاز تجاوز
نماید .شمعزنی باید طوری طراحی شود تا همهی نيروهای بيرونی که ممکن است توسط موارد زیر وارد
شود را تحمل کند:
 فشار خاک
 فشار آب
 سازههای نزدیك
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 نيروها و ارتعاشهای اضافی (تجهيزات سنگين ،ترافيك ،تجهيزات شمعزنی که بهطور موقت در نزدیکی
دیوار قرار دادهشدهاند و غيره)
سيستم شمعزنی از تيرهای عمودی(تخته یا فلز) ،تيرهای افقی(تخته یا فلز) ،بستهای مقاوم تشکيلشده
است و انواع آن عبارتاند از شمعزنی الواری (بافاصله و بسته) ،شمعزنی هيدروليك و شمعزنی پنوماتيك.


ورقه گذاري(الوار گذاري) بافاصله()Spased sheeting

یکی از روشهای دیگر سيستمهای حفاظتی ،روش ورقه گذاری بافاصله ناميده میشود .این روش به شمعزنی
نقطهای اشاره دارد .این روش در شکل  37نشان دادهشده است .این روش شامل قرار دادن شمعهای چوبی،
جكها و یا مواد دیگر به شيوهای است که بهاندازه کافی مقاومتی در برابر فشار دیوارههای گودبرداری داشته
باشد .الوارهای عمودی بهمنظور نگهداری الوارهایی که سرتاسر گودال قرار میگيرند ،به کار میروند.
مهارکنندههای افقی نيز بهمنظور نگهداری الوارهای عمودی استفاده میشوند .زمانی که عرض گودال از 1
فوت ( 5/1متر) بيشتر میشود از مهارکننده فلزی استفاده میگردد.

شکل  :37ورقه گذاری(الوار گذاری) بافاصله
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 ورقه گذاري(الوار گذاري) بسته ()Close Sheeting

این روش شامل قرار دادن ورقههای پيوسته در طول کل گودبرداری میباشد .یك نمونه از این سيستم
حفاظتی در شکل  47نشان دادهشده است .مواد مورداستفاده در ورقه گذاری بافاصله را میتوان در ورقه
گذاری بسته یا بافاصله نزدیك به هم نيز استفاده کرد .ورقههای فولادی و یا چوبی با توجه به شرایط ممکن
است برای استفاده انتخاب شوند .بهعنوان یك قاعده کلی ،زمانی که عمق گودبرداری برنامهریزیشده بيش
از  51فوت( 4/1متر) باشد ،ورقهای فولادی بيشتر مقرونبهصرفه هستند .اجزای عمده این سيستم در شکل
 36نشان دادهشده است .گيرههایی ممکن است برای بستن تيرهای افقی به الوارها بهمنظور جلوگيری از
سرخوردن و یا سقوط کردن استفاده شود.

شکل :47ورقه گذاری(الوار گذاری) بسته
 شمعزنی هيدروليک

شمعزنی هيدروليك ،سيستم از پيشساخته با تيرهای عمودی و افقی ساختهشده از آلومينيوم یا فولاد
میباشد .شمعزنی هيدروليك مزیت ایمنی بيشتری نسبت به شمعزنی الواری دارد زیرا کارگران لازم نيست
برای نصب و یا حذف شمعزنی هيدروليك وارد کانال شوند .مزایای دیگر سيستمهای شمعزنی هيدروليك
شامل موارد زیر میباشد:
-

بهاندازه کافی سبك میباشد و میتوان توسط یك فرد آن را نصب کرد.

-

مجهز به فشارسنج بوده و توزیع یکنواخت فشار را در امتداد طول کانال نشان میدهد.

 -بهراحتی میتواند به کانالهای با عمق و عرضهای مختلف اقتباس شود.

راهنمای ایمنی گودبرداری
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همه شمعزنیها باید از بالا به پایين نصبشده و از پایين به بالا حذف شوند .شمعزنی هيدروليك باید برای
نشت شلنگها یا سيلندرها ،اتصالات شکسته ،گریس خورها و آسيبدیدگیها و یا عيوب و هر قسمت دیگر
حداقل یكبار در هر نوبت چك شود .انواع شمعزنی هيدروليکی آلومنيومی در شکل  45نشان دادهشده است.

شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی عمودی (با تخته چندلایه)

سيستم شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی ردیفی(معمولی)

شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی عمودی( ستون نقطهای)

شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی عمودی(انباشته)

شکل :45انواع شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی
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 شمعزنی پنوماتيک

شمعزنی پنوماتيك به شيوه مشابه شمعزنی هيدروليك ،عمل میکند .تفاوت اصلی این است که در شمعزنی
پنوماتيك از فشار هوا بهجای فشار هيدروليك استفاده میشود .یك نقطهضعف شمعزنی پنوماتيك این است
که باید یك کمپرسور هوا در محل باشد .برای برداشتن این سيستم ،هوا دوباره به جك برگشت داده میشود
تا اجازه برداشتن پين داده شود .این نوع از جكها به دليل اینکه پاکتر از جكهای هيدروليك بوده و هيچ
خطر نشت مایعات یا روغن وجود ندارد ،بيشتر استفاده میشوند .علاوه برجكهای هيدروليکی و پنوماتيکی
میتوان به جكهای پيچی نيز اشاره کرد.
سيستم جك پيچی ازنظر ساختاری از سيستمهای هيدروليك و پنوماتيك متفاوت میباشد و بهصورت دستی
تنظيم میشود .این نوع جكها به دليل اینکه بهمنظور تنظيم آن کارگر مجبور به ورود به داخل کانال
میباشد باعث ایجاد خطر میشوند و همچنين وزن زیاد آنها باعث مشکلتر شدن حمل آنها میشود.

شکل  :42جكهای هيدروليك ،پنوماتيك و پيچی
در یك تقسيمبندی دیگر میتوان شمعزنی را به دو نوع شمعزنی عمودی و افقی نيز تقسيم کرد(شکل
.)43
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شمعزنی افقی

شمعزنی عمودی
شکل  :43شمعزنی افقی و عمودی

چهار گزینه برای سيستمهای شمعزنی وجود دارد:
 .5طراحی با توجه به نوع خاک و با استفاده از سيستم شمعزنی الواری و سيستم شمعزنی هيدروليك
آلومينيومی
بهمنظور انتخاب نوع سيستم حفاظ گذاری ابتدا باید نوع خاک تعيين شود .انتخاب میتواند بر اساس عمق
و عرض گودالها باشد ولی در بيشتر موارد بر اساس فواصل بين مهاربندها میباشد .در مواردی که فاصله
افقی بين مهاربندها در دسترس است ،مهاربندها قبل از هر پارامتری باید مدنظر قرار گيرد .وقتی نوع خاک،
عرض و عمق گودال و فاصله افقی مهاربندها مشخص است ،اندازه و فاصله عمودی مهاربند ،اندازه و فاصله
عمودی تيرکهای افقی و اندازه و فاصله تيرکهای عمودی میتواند از جداول مناسب انتخاب شود.
سيستم شمعزنی الواري

شرایط خاک موجود در محل ابتدا باید با استفاده از سيستم طبقهبندی خاک مشخص شود .بر اساس
طبقهبندی خاک و سایر شرایط پروژه ،سيستم شمعزنی الواری با استفاده از جداول زیر تعيين میشود (
اطلاعات بيشتر در پيوست (5اندازه اجزای سيستم شمعزنی الواری) استاندارد OSHA 1926Subpart

 Excavation Standardدر دسترس میباشد).
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6*6

6*6

8*6

8*6

4

8*6

4

6*3

تا 8

6*6

6*6

6*6

8*6

8*6

4

8*8

4

6*3

تا 57

8*8

8*8

8*8

8*8

57*8

4

57*8

4

6*3

تا 52

8*8

8*8

8*8

8*8

57*8

4

57*57

4

6*3

8*3

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

ب :کانال با خا
عمق
کانال
(فوت)

)MOP-HSED-GL-211(1

نوع B
اندازه و فاصلهی اجزا
ستونهای افقی

فاصله
افقی

دیوارها

تا 4

تا6

تا 7

تا 52

تا 51

فاصله
عمودی
(فوت)

عرض کانال(فوت)

اندازه(اینچ)

ستونهای عمودی
فاصله
عمودی

حداکثر فاصله افقی مجاز
(فوت)
بسته

2

3

تا 6

4*6

4*6

6*6

6*6

6*6

1

6*6

1

6*2

تا 8

4*6

6*6

6*6

6*8

6*8

1

57*8

1

6*2

تا 57

6*6

6*6

6*6

6*8

8*6

1

57*57

1

6*2

تا 6

6*6

6*6

6*6

6*8

6*8

1

8*6

1

6*2

تا 8

6*8

6*8

6*8

8*8

8*8

1

57*57

1

6*2

تا 57

8*8

8*8

8*8

8*8

8*57

1

57*52

1

6*2

تا 6

6*8

6*8

6*8

8*8

8*8

1

8*57

1

6*3

تا 8

8*8

8*8

8*8

8*8

8*57

1

57*52

1

6*3

تا 57

8*57

8*57

8*57

8*57

57*57

1

52*52

1

6*3

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

راهنمای ایمنی گودبرداری
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اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل
ج :کانال با خا
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نوع C
اندازه و فاصلهی اجزا

عمق کانال
(فوت)

ستونهای افقی
فاصله
افقی

 1تا 57

عرض کانال(فوت)
تا 4

تا6

تا 7

تا 52

تا 51

8*6

8*6

8*6

8*8

8*8

فاصله
عمودی
(فوت)

فاصله
عمودی

بسته

1

8*57

1

6*2

تا 8

8*8

8*8

8*8

8*8

57*8

1

57*52

1

6*2

تا 57

57*8

57*8

57*8

57*8

57*57

1

52*52

1

6*2

تا 6

8*8

8*8

8*8

8*8

57*8

1

52*57

1

6*2

تا 8

57*8

57*8

57*8

57*8

57*57

1

52*52

1

6*2

 51تا 27

تا 6

57*8

57*8

57*8

57*8

57*57

1

52*52

1

6*3

بالای 27

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

 57تا 51

تا 6

دیوارها
اندازه(اینچ)

ستونهای عمودی
حداکثر فاصله افقی
مجاز (فوت)

شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی
شرایط خاک موجود در محل ابتدا باید با استفاده از سيستم طبقهبندی خاک مشخص شود .بر اساس
طبقهبندی خاک و سایر شرایط پروژه ،سيستم شمعزنی هيدروليك آلومينيومی با استفاده از جداول زیر
تعيين میشود ( اطلاعات بيشتر در پيوست ( 2اندازه اجزای سيستم شمعزنی هيدروليك آلومينيومی)
استاندارد  OSHA 1926Subpart Excavation Standardدر دسترس میباشد).
الف :شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی عمودي در خا
عمق کانال (فوت)

سيلندرهای هيدروليکی
حداکثر فاصله افقی
(فوت)

حداکثر فاصلهی
عمودی (فوت)

بالای  1تا 57

8

4

 57تا 51

8

 51تا 27

0

بالای 27

نوع A

عرض کانال (فوت)
تا 8

 8تا 52

 52تا 51

قطر  2اینچ

قطر  2اینچ

قطر  3اینچ

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

راهنمای ایمنی گودبرداری
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اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل
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نوع B

ب :شمعزنی هيدروليکی آلومينيومی عمودي در خا

سيلندرهای هيدروليکی

عمق کانال (فوت)
حداکثر فاصله افقی
(فوت)

حداکثر فاصله عمودی
(فوت)

تا 8

 8تا 52

 52تا 51

بالای  1تا 57

8

4

قطر  2اینچ

قطر  2اینچ

قطر  3اینچ

 57تا 51

6/1

 51تا 27

1/1

بالای 27

عرض کانال (فوت)

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

نوع B

ج :شمع گذاري هيدروليکی آلومينيومی افقی براي خا
عمق
کانال
(فوت)

حداکثر فاصله
عمودی(فوت)

 1تا 57

4

 57تا
51

4

 51تا
27

4

ستون عمودی چوبی

دیوارها
بالای 8

ضریب
عمودی
(اینچ)

فاصله
افقی

قطر
سيلندر(اینچ)

فاصله
افقی

قطر
سيلندر(اینچ)

فاصله
افقی

قطر
سيلندر(اینچ)

ورقه
سخت

3.1

8

2

8

2

8

3

-

0

7

2

7

2

7

3

54

52

3

52

3

52

3

3.1

6

2

6

2

6

3

0

8

3

8

3

8

3

54

57

3

57

3

57

3

3.1

1.1

2

1.1

2

1.1

3

0

6

3

6

3

6

3

54

7

3

7

3

7

3

بالای
27

 8تا 52

-

-

52*3

52*3

-

52*3
-

-

نوع C

دیوارها

ستون عمودی چوبی

حداکثر فاصله ضریب
عمودی(فوت) عمودی
(اینچ)

 1تا 57

4

 57تا 51

4

 51تا 27

4

بالای 27

 52تا 51

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

د :شمع گذاري هيدروليکی آلومينيومی افقی براي خا
عمق کانال
(فوت)

حداکثر فاصله افقی

بالای 8

 8تا 52

فاصله
افقی

قطر
سيلندر(اینچ)

فاصله
افقی

قطر
سيلندر(اینچ)

 52تا 51
قطر
فاصله
افقی سيلندر(اینچ)

3.1

6

2

6

2

6

3

0

6.1

2

6.1

2

6.1

3

54

57

3

57

3

57

3

3.1

4

2

4

2

4

3

0

1.1

3

1.1

3

1.1

3

54

8

3

8

3

8

3

3.1

3.1

2

3.1

2

3.1

3

0

1

3

1

3

1

3

54

6

3

6

3

6

3

توسط مهندس متخصص باید طراحی شود

حداکثر فاصله افقی
ورقه
سخت
52*3

52*3

-

-

-

-

52*3
-

-

راهنمای ایمنی گودبرداری
اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل
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اطلاعات بيشتر در استاندارد  OSHA 1926Subpart Excavation Standardبرای بيشترین فضای افقی و
عمودی برای اجزا یا مؤلفههای آلومينيومی و اندازه سيلندرهای هيدروليکی با اندازه متنوع ارائه میدهد.
 .2طراحی با استفاده از دادههای طبقهبندیشده توسط شرکتهای سازنده (باید طراحی بر اساس
وی گیها ،پيشنهادها و محدودیت سازنده باشد ،انحراف از اینها باید با تائيد سازنده سيستمها باشد).
 .3طراحی با استفاده از دادههای طبقهبندیشده (باید پارامترهای تأثيرگذار در انتخاب ،محدودیتها و
اطلاعات ضروری دیگری که میتواند به انتخاب صحيح سيستمها کمك کند ،شناسایی گردد).
 .4طراحی توسط مهندس متخصص
 مواد و تجهيزات سيستمهاي شمعزنی

 مواد و تجهيزات استفادهشده برای سيستمهای حفاظتی باید بدون هرگونه آسيب و عيبی باشند که
باعث نقص در عملکرد آنها میشود.
 مواد و تجهيزات استفادهشده برای سيستمهای حفاظتی باید در شيوهای استفاده و حفظ شوند که
مطابق با وی گیهای سازنده باشد.
 شخص صلاحيتدار باید مواد و تجهيزات آسيبدیده را ارزیابی کند و در مورداستفاده آنها نظر بدهد.
 سيستمهاي حفاظ گذاري ( )shieldingو دیگر سيستمهاي حفاظتی
ممکن است از حفاظ برای محافظت ریزش دیوارهای گودبرداریها استفاده شود .حفاظها اغلب یك سازه
قابلحمل از پيشساخته میباشند .حفاظها اغلب صفحات فولادی جوش دادهشده به چارچوبهای فلزی
سنگين میباشند (شکل  44را ببينيد) .برخی از حفاظهای ترانشهها از جنس آلومينيوم و یا فایبرگلاس
میباشند .استفاده از حفاظی مجاز است که حفاظتی بهاندازه یا بزرگتر از حفاظت فراهمشده توسط سيستم
شمعزنی فراهم کند .کارکنان باید بدانند تنها درجایی که حفاظتشده است ،کار کنند .همچنين ،اگر لغزش
خاکی شروع شود ،کارگران باید بدانند که آنها نباید از حفاظ خارجشده و در مسير با احتمال ریزش خاک
قرار گيرند.

راهنمای ایمنی گودبرداری
اداره كل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدا فند غيرعامل
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شکل  :44حفاظهای کانال
حفاظ ها یا شيلدهای گودبرداری به دو صورت میباشد:
 )5جعبههای ترانشه :اولين گزینه محافظتی در برابر ریزش میباشند
 )2مدل ترکيبی :ترکيبی است از جعبههای ترانشه و شيبدار کردن و پله بندی

