چکیده:
همه ساله در جهان دهها میلیون كارگر قرباني حوادثي ميشوند كه منجر به كشته شدن و يا از كارافتادگي تعداد كثیري از آن
ها ميگردد .بر طبق آمار منتشر شده در كشورهاي پیشرفته صنعتي ،ساالنه از هر ده نفر كارگر يك نفر دچار سانحه ميشود و
در نتیجه اينگونه سوانح ،پنجدرصد روزهاي كار ملي به هدر ميرود .بر اساس بررسي آمار حوادث ناشي از كار در كارگاه
هاي مشمول قانون كار كه شامل حوادث در بخش هاي صنعت ،كشاورزي ،معادن ،حمل ونقل و ....مي باشد ،سهم كارگاه
هاي ساختماني رتبه اول اين حوادث است .در اين بین در كارگاه هاي ساختماني بیشترين حوادث بعد از سقوط مربوط به
حوادث ناشي از استفاده از دستگاه هاي باالبر مي باشد .دراين تحقیق سعي شده ضمن بررسي عوامل موثر در وقوع حوادثي
كه در اثر استفاده از باالبرها در كارگاه هاي ساختماني اتفاق مي افتد ،راهکارهاي مناسبي جهت جلوگیري از تکرار حوادث
مشابه ارائه گردد.

مقدمه:
با توجه به رشد شهرنشیني و افزايش مهاجرت به شهرها تامین مسکن يکي از اولويت هاي حکومت ها بوده است .همچنین
با پیشرفت تکنولوژي و اختراع ماشین آالت ساختماني ،عصر جديدي در ساخت ابنیه آغاز گرديده است .از جمله اين
وسايل و ماشین آالت مي توان به انواع جرثقیل ها و باالبرها اشاره نمود .در گذشته حمل و نقل مصالح و ابزار به صورت
دستي بوده است و به مرور زمان و با ورود انواع اهرم ها و قرقره ها به صنعت ،سیستم طناب و قرقره ثابت و متحرك
جايگزين حمل و نقل دستي بار گرديد .سرعت ساخت و ساز و افزايش ارتفاع ابنیه و به تبع آن افزايش حجم مصالح
ساختماني كه مي بايستي جابجا گردد و همچنین پیشرفت تکنولوژي باعث گرديده كه از ماشین آالت جديدي مانند

جرثقیل و باالبر استفاده گردد .ابتدا به نظر مي رسد بايد تعريف صحیحي از باالبر و اجزاء مختلف آن ارائه شده ،سپس به
خطرات استفاده از باالبر و نکات ايمني در استفاده از آن پرداخته شود:
تعريف باالبر:
باالبر به ماشیني اطالق مي شود كه به منظور حمل بار و نفر ،يا كار در ارتفاع و يا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم
سطح سازي به كار مي رود.
باالبرها به دو دسته كلي تقسیم مي شوند:
-1باالبرهاي سیار:
كه خود به دو دسته باالبرهاي سیار با دسترسي عمودي و باالبرهاي سیار با دسترسي عمودي و افقي تقسیم مي شوند.
-2باالبرهاي ثابت:
اين نوع باالبرها معموال در خطوط تولید  ،انبارها  ،كارگاه هاي ساختماني و ...جهت جابجايي بارهاي سنگین و يا انتقال بار
و هم سطح سازي كاربرد دارند .مکانیزم هايي كه توسط اين نوع باالبرهاي مورد استفاده قرار میگیرد شامل سه نوع
هیدرولیکي  ،زنجیري و كابلي مي باشد .باالبرهاي ثابت بیشترين استفاده را در كارگاه هاي ساختماني دارا مي باشند كه در
ادامه به توضیح آنها مي پردازيم.
اجزاء و ساختمان باالبر:
اجزاء اصلي باالبرهاي ثابت ساختماني به شرح ذيل مي باشد:

الف -اسکلت فلزي كه مابقي اجزاء باالبر بر روي آن قرار مي گیرد و كلیه وزن قطعات را تحمل نموده و معموال به
صورت دو قطعه مثلثي و در دو طرف باالبر به عنوان پايه قرار مي گیرد.
ب-اجزائ مکانیکي باالبر كه شامل موتور و گیربکس و ملحقات آن مي باشد كه موتور مي تواند تکفاز و يا سه فازباشد.
ج -اجزاء برقي باالبر كه شامل كلیدهاي كنترل  ،كابل ها و ملحقات آن مي باشد.
د -شاسي كشوئي و ناوداني  :يك شاسي كشوئي در باالي باالبر قرار دارد كه بر روي ناوداني نصب شده بر روي پايه هاي
باالبر به صورت رفت و برگشتي حركت مي نمايد.
ه -لوازم بلند كردن بار كه شامل قرقره  ،سیم بکسل  ،قالب و كرپي و ...است.
موقعیت هاي استقرار باالبر:
معموال بسته به محل استفاده از مصالح ساختماني موقعیت هاي مختلفي ممکن است جهت نصب باالبر دركارگاه ساختماني
انتخاب گردد  .مهمترين موقعیت هايي كه جهت استقرار باالبر انتخاب مي شود عبارتند از:
الف -نصب بر روي چاهك آسانسور و يا نورگیرها :باالبرها ممکن است بر حسب نظر مالك يا مجري كارگاه و با توجه به
نوع كار مورد نیاز بر روي چاهك آسانسور و يا نورگیرها نصب گردد  .اين نوع استقرار معموال پركاربردترين روش است
.علت اين نوع استقرار  ،قرار گرفتن چاه آسانسور و نورگیرها در وسط ساختمان و در نتیجه دسترسي بهتر به تمام نقاط
ساختمان مي باشد.
ب -نصب باالبر بر روي بالکن :در اين روش باالبر بر روي بالکن باالترين طبقه نصب گرديده و تخلیه بار ازطريق بالکن
هاي طبقات انجام مي گیرد.

ج -نصب باالبر بر روي سقف آخرين طبقه و يا جنب ديوار ساختمان :در اين روش قسمتي از سقف كلیه طبقات در يك
راستا تخريب شده و باالبر در باالترين قسمت ساختمان نصب شده و بارگیري و تخلیه از قسمت سقف باز شده انجام مي
گیرد و يا ممکن است باالبر در باالترين قسمت ساختمان و در جنب ديوار برشي كنار ساختمان نصب شده و در صورت
وجود تیغه در طبقات ،قسمتي كه قرار است تخلیه و يا بارگیري بار انجام شود  ،ديوار آن تخريب شده و اين عملیات از
آنجا انجام پذيرد.
د -نصب باالبر در ساير موقعیت ها :ممکن است باالبر به صورت وارونه بر روي حفره هاي بااليي ساختمان مانند چاهك
آسانسور و يا نورگیر نصب گردد و يا ممکن است باالبر بر روي دهانه چاه جهت جابجايي خاك ها حفاري شده مورد
استفاده قرار گیرد.
بیشترين حوادث در كارگاه هاي ساختماني به دلیل سقوط از پرتگاه هاي فاقد نرده هاي حفاظتي مي باشد و پس از سقوط ،
حوادث ناشي از استفاده ناصحیح از باالبر در رتبه دوم قرار دارد .به همین دلیل خطرات استفاده از باالبر و راهکارهاي
جلوگیري از حوادث به شرح زير طبقه بندي مي شود:
-1عدم استفاده از اپراتور داراي گواهینامه ويژه:
اولین مسئله اي كه در بروز حوادث در استفاده از باالبر موثر است عدم استفاده از باالبر آموزش ديده داراي گواهینامه ويژه
است .از آنجا كه باالبر به عنوان يکي از ماشین آالت ساختماني شناخته مي شود و استفاده از هر ماشیني نیاز به اپراتور
مخصوص آن دارد كه آموزش هاي الزم را ديده و داراي گواهینامه ويژ استفاده از آن باشد ،به استناد ماده  24آيین نامه
حفاظتي كارگاه هاي ساختماني اپراتور باالبر نیز بايد داراي گواهینامه ويژه اي باشد و دستگاه باالبر فقط و فقط در اختیار اين
فرد بوده تا مراقبت هاي الزم قبل از استفاده ،درحین استفاده و حتي بعد از آن نیز توسط اين فرد بررسي گردد .متاسفانه
مشاهده مي شود افرادي كه در كارگاه هاي ساختماني به عنوان اپراتور باالبر به كار گمارده مي شوند از نظر جسمي و حتي

در بسیاري موارد از نظر ذهني نیز داراي بهره هوشي كمتري بوده و تصور كارفرما از دستگاه باالبر اين است كه وسیله اي
است برقي كه داراي كلید  on , offبوده و وظیفه اپراتور روشن وخاموش كردن دستگاه است .اين تصور غلط باعث وقوع
حوادث ناگواري مي شود كه خسارات وارده غیر قابل جبران است .شايد اين سوال در اذهان بوجود آيد كه اين گواهینامه
توسط چه مرجعي صادر مي گردد  .در ارتباط با اين موضوع مركزي به نام تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار كه
زيرمجموعه اي از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي باشد ،وجود دارد كه وظیفه آموزش افراد متقاضي و صدور اين
گواهینامه ها را برعهده دارد.
 -2سقوط دستگاه باالبر:
حوادث بررسي شده در اين مورد نشانگر اين موضوع است كه به دلیل عدم اطالع كافي كارفرمايان وپیمانکاران در
چگونگي نصب صحیح باالبر و نصب دستگاه توسط عواملي كه فاقد مهارت و آموزش كافي در اين خصوص مي باشند
باعث وقوع چنین حوادثي مي گردد .معموال مشاهده مي گردد به منظور نصب اسکلت باالبر بر روي سقف ،از تعدادي كیسه
شن يا ماسه  ،پاكت هاي سیمان ويا گچ استفاده مي شود .باتوجه به اينکه نصب باالبر بدين صورت مطمئن و ايمن نمي باشد
وبه داليل مختلفي از جمله برداشتن تعدادي از كیسه هاي شن ويا باالبردن بار بیش از حد مجاز در حین استفاده از دستگاه
باالبر  ،باعث سقوط آن گرديده و در نتیجه خسارت مالي و جاني جبران ناپذيري را بجا مي گذارد .به استناد ماده  141آيین
نامه حمل ونقل اشیا در كارگاه ها ،پايه باالبر بايد بر روي پي محکم قرار گرفته و بطوري نصب گردد كه امکان سقوط آن
وجود نداشته باشد .بدين منظور بايد در حین اجراي اسکلت ساختمان  ،قالب هايي در سقف طبقات و در محل نصب باالبر
قرار داده شود تا پس از بتن ريزي و درهنگام نصب باالبر بوسیله میلگرد بطور مطمئن به سقف بسته شود و يا با استفاده از پیچ
هاي مناسبي پايه باالبر بطور مطمئن به سقف محکم گردد .
-3قطع انگشت اپراتور باالبر:

شايع ترين حادثه اي كه در خصوص استفاده از باالبر وجود دارد ،قطع انگشت اپراتور به دلیل عدم وجود حفاظ بر روي
تسمه و فلکه باالبر مي باشد .متاسفانه بیش از  %80باالبرهايي كه در كارگاه هاي ساختماني مورد استفاده قرار مي گیرند فاقد
اين حفاظ مي باشند .به استناد ماده  25آيین نامه حفاظت وبهداشت عمومي در كارگاه ها هر وسیله گردنده اي اعم از
زنجیر،چرخ دنده ،تسمه و فلکه كه امکان برخورد با اعضاي بدن كارگر را دارد بايد داراي حفاظ مناسب با استقامت كافي
باشد .بنابراين به منظور پیشگیري از وقوع چنین حوادثي بايد مراقبت گردد تا همیشه حفاظ اين وسیله نصب شده باشد.
-4برق گرفتگي اپراتور باالبربه دلیل برقدار شدن بدنه باالبر:
باالبرهمچون ساير وسايل برقي چون مستقیما به برق شهري متصل مي گردد امکان برقدار شدن بدنه آن به هر دلیلي وجود
دارد و از آنجا كه اين ابزار ،بخصوص در حین اجراي اسکلت ساختمان در مکان هايي نصب مي گردد كه به دلیل بارندگي
ها نفوذ آب باران در آن محتمل است امکان برقدار شدن بدنه فلزي آن و به دنبال آن برق گرفتگي اپراتور وجود دارد.
باتوجه به اينکه هر وسیله برقي به استناد ماده  31آيین نامه حفاظت وبهداشت عمومي در كارگاه ها بايد به طريق مطمئني
داراي سیستم ارتینگ(اتصال به زمین موثر) باشد .چنانچه باالبر به اين سیستم مجهز باشد امکان برق گرفتگي اپراتور به صفر
مي رسد.
 -5برق گرفتگي اپراتور به دلیل نصب باالبر در حريم برق:
همانطور كه مي دانید سیم هاي برق عبوري از كنار ساختمان داراي حريم هايي مي باشند كه ورود به اين حريم ها بصورت
موقت با اخذ مجوز و رعايت نکات ايمني از اداره برق منطقه انجام پذير است .دانستن حريم برق درجه يك كه هرگونه
ساخت و ساز و ورود به آن ممنوع شده است كمك مي كند تا اجراي عملیات ساختماني با درنظر گرفتن نکات ايمني الزم
به گونه اي انجام شود كه خطري متوجه كارگران نگردد .بطور مختصر الزم است بدانیم در مناطق شهري حريم افقي درجه
يك برق فشار ضعیف(شهري  220ولت)  1.3متر از سیم فاز كناري بوده وحريم افقي درجه يك برق 20كیلو ولت نیز 2.10

متر از فاز كناري سیم برق است .با علم به اين موضوع و به استناد مواد 20و 21آيین نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني،
نصب باالبر در لبه هاي ساختمان حتما با رعايت اين حريم انجام شده تا خطرات احتمالي برق گرفتگي از بین برود.
-6سقوط مصالح در حین باال كشیدن بار:
بسیاري از حوادث باالبرها مربوط به عدم استفاده از سبدهاي حمل بار مناسب مي باشد .بر اساس نوع وشکل باري كه بايد
حمل گردد بايد از وسايل حمل بار مناسب استفاده شود .براي هر نوع بار بايد از ابزار باال كشیدن همان بار استفاده شود .بطور
مثال جهت انتقال آجر سفال از سبد مخصوص حمل آجر استفاده شود .استفاده از فرقون ( صحیح آن فرگون است ) به منظور
سبد حمل بار يا قرار دادن آجر بر روي كابل باالبر جهت انتقال آن ممنوع است يا جهت باال كشیدن بارهايي همچون تیرآهن
يا میلگرد كه داراي طول زيادي هستند ترتیبي اتخاذ گردد كه با استفاده از وسايل بلند كردن بار(طناب يا زنجیر بسته به نوع
بار)طوري بار به قالب حمل بار وصل گردد كه محموله به حالت افقي قرار گرفته و بطور عمودي انتقال داده شود .عموماً بار
بايد بطور عمودي باال و پايین آورده شود به طوريكه در حال بلندكردن نوسان نداشته باشد.
-7سقوط بار به دلیل استقرار باالبر در باالترين طبقه ساختمان:
در بسیاري از موارد بخصوص در زمان آجرچیني مشاهده مي گردد به منظور راحتي كار وجابجا نکردن دستگاه باالبر،آنرا در
باالترين طبقه نصب نموده سپس اقدام به جابجايي محموله از طبقه اول تا طبقه انتهايي مي نمايند .مشکل زماني بوجود مي
آيد كه در طبقات ماقبل آخر ،اپراتور باالبر جهت برداشتن بار مجبور به كشیدن كابل باالبر به سمت خود مي نمايد .ازآنجا
كه كابل باالبر در حالت كشش قرار داشته و بار حالت نوساني به خود مي گیرد ،احتمال سقوط بار به دلیل درگیر شدن كابل
با طبقات باال محتمل مي گردد .روش صحیح اينگونه است كه باالبر بايد در همان طبقه اي نصب گردد كه قرار است بار به
همان طبقه منتقل شود تا خطر سقوط بار به اين شکل ازبین برود.

 -8نتیجه گیري
با توجه به بررسي هاي انجام شده  ،باالبر كه يکي از دستگاه هاي مورد استفاده در تمام كارگاه هاي ساختماني مي باشد ،
داراي ريسك هاي فراواني است كه با توجه به شرايط كارگاه مي تواند اين ريسك ها تبديل به خطر و نهايتا وقوع حادثه
شود  .لذا بررسي آماري اين حوادث گوياي اين مطلب است كه با استفاده از راهکارهاي ارائه شده مي توان میزان ريسك
كار با باالبر را كاهش داد و در صورت بکارگیري اين پیشنهادات میزان وقوع حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي
ساختماني به میزان قابل توجهي كاهش مي يابد.

جواد خلیلي
كارشناس مسول بازرسي كار ساري وكارشناس رسمي دادگستري در شته بررسي حوادث ناشي از كار
منابع:
آيین نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختمانيآيین نامه حفاظت وبهداشت عمومي در كارگاه هاآمار حوادث ناشي از كار بررسي شده توسط بازرسان كار شهرستان ساريآيین نامه حمل ونقل اشیا در كارگاه ها-قانون برق ايران ،حريم هاي درجه يك برق

