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 **راه پله ها و نردبانها**

 يك راهنمايي مطابق مقررات اوشا

اين جزوه ي اطالع رساني يك نظر عمومي از يك موضوع ويژه مربوط به استانداردهاي اوشا را بهبود 

ميبخشد.اين جزوه قصد تغيير دادن جزئيات يا تعيين كردن مسئووليتهاي پيروي از استانداردهاي 

 ايمني و بهداشت حرفه اي را ندارد.به دليل اينكه تعابير و اجراي خط مشيء 1970اوشا يا آيين نامه 

ممكن است با گذشت زمان تغيير كند.شما بايد درباره تعابير و نتايجبا مجري وقت اوشا در كناربررسي 

 OSHAو مرور مجدد قوانين ايمني و بهداشت حرفه اي بدليل آگاهي بيشتر در پيروي از الزامات 

 مشورت كنيد.

اين مقاله در چهارچوب خط مشيء عمومي ميباشد و ممكن است به طور كامل يا بخشي از آن بدون 

 اجازه تكثير يابد.ذكر منبع تقاضا ميشود ولي الزامي نيست.

 مقدمه

نمونه راه پله ها و  كاركردن باال و اطراف راه پله ها و نردبانها مخاطره آميز است. به عنوان

نردبانها منابع عمده ي صدمات و تلفات در ميان كارگران ساختماني هستند. و بسياري از اين 

صدمات به حدي خطرناك هستندكه در زمان پايان كار هم الزامي ميباشند.مقررات 

OSHA ،شامل تمام راه پله ها و نردبانهاي استفاده شده در ساختمان،تعويض،تعمير،نقاشي
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دكراسيون و تخريب كارگاههاي تحت پوشش استاندارد هاي ايمني و بهداشت ساختمان اوشا 

 ميشود. 

 الزامات عمومي

-اين مقررات زماني را كه كارفرمايان بايد راه پله ها و نردبانها را آماده كنند ، مشخص مي

 كند.به طور كلي استانداردهاي ذيل مورد نياز ميباشند.

 سانتي متري يا بيشتر وجود دارد و هيچ رمپ يا 48*وقتي كه يك شكستگي در ارتفاع 

 راهرويي،

خرپشته يا باالبر انفرادي در دسترس نيست،كارفرمايان بايد راه پله يا نردباني در همه محل 

 هاي دسترسي كارگران آماده كنند.

*زمانيكه فقط يك نقطه دسترسي بين طبقات وجود دارد،كارفرمايان ميبايست آن را از 

مسدود شدن بخاطر ايجاد راه عبوري آزاد براي كارگران حفاظت كنند.اگر راه عبوري آزاد 

مسدود شد،كارفرمايان بايد يك نقطه دسترسي ثانويه اي آماده كنند و مطمئن شوند كه 

 كارگران از آن استفاده ميكنند.

*زمانيكه بيش از دو نقطه دسترسي بين طبقات وجود دارد،كارفرمايان بايد مطمئن شوند كه 

 حداقل يك نقطه دسترسي آزاد باقي مانده است.
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همچنين،كارفرمايان بايد تمام سيستمهاي مورد نياز محافظت از سقوط از راه پله و نردبانها را 

مطابق اين مقررات نصب كنند و مطمئن شوند كه در كارگاهشان تمام الزامات مقررات راه پله 

 و نردبان قبل از اينكه كارگران از راه پله يا نردبان استفاده كنند مطابق شرايط ميباشند.

-**توجه:استاندارد شامل نردبانهاي مخصوص ساخته شده براي ورود و خروج از داربست نمي

 شود ولي شامل نردبانهاي قابل حمل ساخته شده در كارگاه به منظور استفاده عمومي ميشود.

 مقررات مربوط به نردبانها

 براي تمام نردبانها

 مقررات ذيل شامل تمام نردبانها ميشود:

 *نردبانها را از روغن،گريس و ديگر مواد خطرناك ليز كننده عاري نگه داريد.

 *بيش از ظرفيت مجاز و بيش از ظرفيت اسمي كارخانه اي روي نردبانها بار نگذاريد 

 *از نردبانها متناسب با طراحي يشان استفاده كنيد.

*از نردبانها روي سطوح مسطح و محكم استفاده كنيد مگر اينكه از جابجايي اتفاقي آنها 

 محافظت شده است. 

*از نردبانها روي سطوح لغزنده استفاده نكنيد.مگر اينكه با يك پايه غير لغزشي براي 

جلوگيري از جابجايي ناگهاني محافظت يا تجهيز شده اند.از پايه غير لغزشي به عنوان يك 

جانشين بمنظور احتياط كردن وقتيكه قرار ميدهيد،ميبنديد يا نگه ميداريد يك نردباني را 

 روي يك سطح ليز و لغزنده استفاده نكنيد.



4 
 

* از نردبانهايقرار داده شده در محل هايي مانند راهروها،وروديها،يا راههاي اختصاصي يا هر 

جاييكه آنها را ميتوان بوسيله فعاليتهاي كاري يا رفت آمد هاي كارگاهي جابجا كرد بمنظور 

جلوگيري از حركت اتفاقي محافظت كنيد.يا از يك مانع براي دور نگهداشتن نردبان هنگام 

 رفت و آمد يا فعاليت كاري استفاده كنيد.

 * اطراف باال و يايين سطوح نردبان را تميز نگه داريد.

 *هنگام استفاده از نردبان آن را حركت يا تكان ندهيد يا نكشيد.

* از نردبان هاي مجهز شده به نرده هاي كناري نارسانا اگر كارگر يا نردبان ميتواند اتصال 

 داشته باشد با يك وسيله الكتريكي جريان داربدون پوشش استفاده كنيد.

 *روبروي نردبان زمانيكه به باال يا پايين حركت ميكنيد بايستيد.

 * حداقل از يك دست براي محكم نگهداشتن نردبان هنگام باال رفتن استفاده كنيد.

 *اشياء يا بارهايي كه ميتواند باعث از دست دادن تعادل و سقوط شود حمل نكنيد.

همچنين،الزامات عمومي ذيل شامل تمام نردبان ها حتي نردبانهاي ساخته شده در محل كار 

 ميشود:

*نردبان دوطرفه يا تعداد دو يا بيشتر نردبان بايد زمانيكه نردبانها تنها راه ورود يا خروج به 

 يا بيشتر از آن كارگر كار ميكنند يا زمانيكه يك نردبان توأمان در مسير 25محل كاري كه 

 دوطرفه به كار ميرود،آماده شوند.

* زمانيكه نردبان در وضعيت استفاده است ،پله ها،استوكها و پلكانهاي نردبان ميبايست 

 موازي هم ،هم سطح هم و در فاصله ثابتي از هم باشند.
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* پله ها،استوكها و پلكانهاي نردبانهاي قابل حمل يا ثابت (به استثناي ساخته شده به شرح 

 سانتيمتر در امتداد ريل هاي كناري نردبان از 36 سانتيمتر و بيشتر از 25ذيل) نبايد كمتر از 

 هم فاصله داشته باشند.

 31 سانتيمتر و بيشتر از 20*پله ها،استوكها و پلكانهاي پله چهارپايه ها نبايد از هم كمتر از 

 سانتيمتر فاصله داشته باشند.

 20* پله ها،استوك ها و پلكان ها در امتدادقسمت تكيه گاهي پايه هاي نردبانها نبايد كمتر از 

 سانتيمتر فاصله از هم داشته باشند.فاصله پله در قسمت افزايشي آن 46سانتيمتر و بيشتر از 

  سانتيمتر باشد.31 و بيشتر از 15نبايد كمتر از 

*نردبانها نبايد به منظور ايجاد طول بيشتر بهم متصل يا بسته شوند مگر اينكه آنها 

  براي چنين كاري طراحي شده باشند."مخصوصا

*وقتي كه ريل هاي كناري بهم وصل ميشوند،ريل كناري منتجه بايد در استحكام برابر يكي 

 از ريلهاي كناري ساخته شده از همان ماده باشد.

*دو يا بيشتر از دو نردبان مستقل بكار رفته براي رسيدن به ارتفاع محل كار بايد با يك سكو 

يا پاگرد بين نردبانها متعادل شود،مگر زمانيكه براي دسترسي به نردبان هاي ثابت شده از 

 نردبانهاي قابل حمل استفاده شده باشد.

*اجزاء سازه اي نردبان بايد براي جلوگيري از گيركردن لباس و ايجاد صدمه بواسطه سوراخ يا 

 بريده شدن هم سطح شده باشند.

*نردبانهاي چوبي نبايد با روكش مات بجز براي برچسب هاي شناسايي يا اخطار،كه ممكن 

 است فقط روي يك وجه از ريل كناري چسبانده شده اند،پوشانده شوند.
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توجه:شخص ماهري بايد نردبان ها را براي مشاهده عيوب به صورت دوره اي و بعد از هر 

 _اتفاقي كه مي

 تواندايمني استفاده از آنها را تغيير دهد، بازرسي كند.

 مدل هاي ويژه نردبان ها

 *از نردبانهاي تك ريلي استفاده نكنيد.

)  در زاويه اي استفاده كنيد كه non-self-supporting ladder*ازنردبانهاي غير خود اتكا (

 يك چهارم طول مؤثر كاربردي "آنجا فاصله افقي از باالي نگهدارنده تا پايين نردبان تقريبا

 نردبان است.

*از نردبان هاي چوبي ساخته شده در محل كار به همراه ريلهاي كناري بهم بسته شده در 

 زاويه ايكه فاصله افقي يك هشتم طول مؤثر كاربردينردبان است ، استفاده كنيد.

همچنين ، در باالي يك نردبان غير خود اتكا بايد دو ريل نگهدارنده به يك اندازه جاگذاري 

 شود مگر اينكه نردبان مجهز به يك نگهدارنده الحاقي شده باشد.

 )Stepladdersنردبانهاي تاشو،(

 * از باال يا پله ي بااليي يك نردبان تاشو به عنوان يك پله استفاده نكنيد.

* از مهارهاي عرضيدرقسمت عقبي نردبان هاي تاشو براي باال رفتن استفاده نكنيد،مگر 

اينكه نردبان ها با پله هايي براي باال رفتن از هر دو قسمت جلويي و عقبي طراحي و تجهيز 

 شده اند.
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* بار پخش كن فلزي يا وسايل قفل كننده بايد در نردبان هاي تاشو به منظور  نگه داشتن 

اجزاء جلويي و عقبي  در حالت باز وقتي نردبانها آماده استفاده قرار ميگيرند.پيش بيني 

 شوند.

 نردبان هاي قابل حمل

 سانتي متر 29حداقل فاصله خالص بين ريلهاي كناري نردبان هاي قابل حمل ميبايست  

 باشد.

همچنين،پله ها و پلكانهاي نردبانهاي فلزي قابل حمل بايد شيار دار،آجدار،داراي سوراخ هاي 

 ريز، پوشيده شده با مواد غير لغزشي يا لغزش را به حداقل برساند ، باشند.

نردبان هاي قابل حمل غير خود اتكا و خود اتكا بايد حداقل چهار برابر حداكثر ظرفيت درنظر 

 خيلي محكم يا پالستيكي بايد 1Aگرفته شده را تحمل كنند.نردبانهاي ساخته شده از فلز نوع 

 برابر حداكثر ظرفيت درنظر گرفته شده را تحمل كنند.براي تعيين اينكه آيا نردبان خود 3.3

اتكا ميتواند يك بار مشخصي را تحمل كند يا نه،بار را به نردبان به صورت عمودي رو به پايين 

  درجه قرار داده شده است، اعمال كنيد.75.5در جهت نردباني كه در زاويه افقي 

وقتي كه نردبانهاي قابل حمل براي دسترسي به سطح پاگرد باالتر استفاده ميشوند ،ريل هاي 

/ متر باالي سطح پاگرد بااليي امتداد داشته باشند. زمانيكه چنين 9كناري بايد حداقل 

امتدادي ممكن نباشد،نردبان بايد حفاظت شود و يك وسيله نگهدارنده مانند يك ريل قالب 

شكل بايد براي كمك به كارگران در باال رفتن و پايين آمدن از نردبان تدارك ديده شود. يك 

نردبان بازشو نبايد تحت يك بارگذاري اي كه ممكن است باعث شود تا نردبان از تكيه گاهش 

 جدا شود،منحرف شود.
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 نردبان هاي ثابت (شده):

- متر باشد، نردبان مي3/7اگر مجموع مسافت باالروي در نردبان ثابت مساوي يا بيشتر از 

بايست به وسايل ايمني نردبان؛ يا طنابهاي نجات خودكششي و پاگردهاي استراحت هر از 

 مترنباشد؛ يا يك قفس يا گودال و اجزاء نردبان چند كاره بهمراه هر 7/45چندگاه متجاوز از  

 متر نباشد،مجهز شود.اجزاء اين نردبانها ميبايست 2/15قسمت نردبان متجاوز از طول 

 متر تدارك ديده 2/15متعادل با اجزاء مجاور باشند و سكوهاي پاگرد بايد در فاصله حداكثر 

 شوند. بعالوه نردبان هاي ثابت بايد شرايط زير را برآورده كنند:

 كيلوگرم 114*نردبان هاي ثابت بايد قادر به تحمل حداقل دوبار هر يك به وزن 

باشند.همچنين نردبان هاي ثابت بايد بارگذاري هاي پيش بيني شده ي اضافي را بعلت وجود 

 يخ ، باد ،تجهيزات و بارهاي ضربه اي ناشي از استفاده از وسايل ايمني نردبان تحمل كنند.

 متر باالتر از سطح دسترسي يا 1/1*پله/پلكان هاي نردبانهاي انفرادي هر دو بايد حداقل تا

سكوي پاگرد با امتداد فواصل پله به عنوان ميله هاي نگهدانده افقي يا با ميله هاي نگهدارنده 

عمودي تعبيه شده اي كه ميبايست همان فاصله ي افقي را به عنوان پايه هاي عمودي ريل 

 هاي كناري داشته باشد.ادامه داشته باشند.

 كيلو گرمي اضافه 114* هر پله يا پلكان يك نردبان ثابت بايد قادر باشد تا حداقل يك بار 

 شده به وسط پله يا پلكان را تحمل كند.

* فاصله خالص حداقلي بين كناره هاي پله/پلكان نردبان ها ي انفرادي و بين ريل هاي كناري 

  سانتيمتر باشد.41نردبان ثابت ديگر ميبايست 
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* پله هاي پله/پلكان نردبان هاي انفرادي ميبايست طرح دار باشد تا از سرخوردگي در 

 انتهاي پله ها جلوگيري بعمل آيد.

، ميبايست 1991 مارس 15* پله ها و پلكان هاي نردبان هاي فلزي ثابت ساخته شده بعد از 

آجدار،دندانه دار، سوراخ دار و پوشش شده با مواد غير لغزشي يا مشابه آن براي به حداقل 

 رساندن سر خوردگي،باشند.

*فاصله ايمن عمودي حداقلي بين پله ها ،تسمه ها و پلكان هاي نردبان ثابت و هر مانع عقبي 

- سانتيمتر باشد،مگر اينكه فاصله ايمن براي سوراخ باالبر نردبان كه مي18نردبان ميبايست 

  سانتيمتر باشد.  11بايست 

* فاصله ايمن عمودي حداقلي بين محور مركزي (آكس) پله ها، تسمه ها و پلكان هاي نردبان 

 سانتيمتر باشد. اگر موانع 76ثابت و هر مانع در هنگام باالرفتن از كناره نردبان ميبايست 

اجتناب ناپذير باشند،يك وسيله انحرافي آماده شده بايد نصب گردد تا كارگران را در اطراف 

  سانتيمتر را دارد.61مانع راهنمايي كند، در اين صورت فاصله ايمن امكان كاهش تا 

* فاصله عرض بين مركز پله ها يا پلكان هاي نردبان هاي ثابت و نزديك ترين لبه ي پاگرد 

 سانتيمتر نباشد.سكوي پاگرد ميبايستاگر 30 سانتيمتر و بيشتر از 18ميبايست كمتر از 

  سانتيمتر باشد تدارك ديده شود.30فاصله عرض پله بيشتر از 

 سانتي 38* نردبان هاي ثابت بدون قفسه يا حفاظ ميبايست فاصله ايمن به عرض حداقل 

 متر با نزديك ترين شئ دائمي از هر طرف محور مركزي نردبانداشته باشد.
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* نردبان هاي ثابت ميبايست به قفسه ها،حفاظها،وسايل ايمني نردبان يا طناب هاي نجات 

 متر است به شرط اينكه باالي نردبان در فاصله 3/7خود كششي كه طول باالروي كمتر از

  متر باالتر از سطوح پاييني باشد، تجهيز شوند.3/7بيشتر از 

متر برابر 1/1* ريل هاي كناري سراسري يا كناره هاي پله نردبان هاي ثابت بايدطول بيشتر از 

طبقه فوقاني يا سكوي پاگرد سرويس داشته باشند.جانپناه نردبان ها اگر چانپناه براي ايجاد 

راه عبوري تخريب شده باشد بايد يك سطح دسترسي به بام داشته باشند.اگر جانپناه 

 سراسري باشد،سطح دسترسي باالي جان پناه ميباشد. 

* پله ها يا پلكان ها ي مربوط به  امتداد هاي نردبان ثابت سرتاسري ميبايستاز ناحيه امتداد 

 61داده شده حذف شوند؛ و امتداد ريلهاي كناري ميبايست به منظور تأمين فاصله ايمن بين 

  سانتيمتر ميان ريل هاي كناريبه تدريج از هم باز شوند.76و 

* زمانيكه وسايل ايمني تأمين شده باشند فاصله ايمن حداكثري بين امتدادهاي ريل كناري 

  سانتيمتر باشد.91نبايد بيشتر از 

 درجه از افق،اندازه گرفته شده از 90* نردبان هاي ثابت ميبايست در يك شيب كمتر از 

 سمت پشت نردبان،استفاده شوند.

 قفسه هايي براي نردبان هاي ثابت

 الزامات ذيل براي قفسه هاي نردبان هاي ثابت به شرح ذيل ميباشند.

 به سازه يا "* ميله هاي افقي ميبايست به ريل هاي كناري از ريل نردبان ها يا مستقيما

 ساختمان يا لوازم متصل به پله انفرادي نردبان هابسته شوند.

 * ميله هاي عمودي ميبايست داخل ميله هاي افقي قرار گيرند و بايد به آنها بسته شوند.
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 سانتيمتر از محور مركزي پله يا پلكان 76 سانتيمتر و بيشتر از 68* قفسه ها نبايد كمتر از 

  سانتيمتر عرض داشته باشد.68امتداد داشته باشند.و نبايد كمتر از 

 * داخل قفسه ها ميبايست عاري از پيش آمدگي ها باشد.

 متر فاصله ي اندازه گرفته شده از 2/1* ميله هاي افقي نبايديك در ميان از هم بيشتر از 

 محور مركزي به محور مركزي ( آكس به آكس)فاصله داشته باشند. 

 سانتيمتر،اندازه گرفته شده از محور 24* ميله هاي عمودي نبايد يك در ميان از هم بيشتر از 

 مركزي به محور مركزي ( آكس به آكس)فاصله داشته باشند.

 متر باالتر از نقطه دسترسي نسبت به انتهاي 4/2 متر و 1/2* انتهاي قفسه ها ميبايست بين 

 سانتيمتر ،بين ميله ي افقي انتهايي و ميله ي باالتر 10نردبان باشد. انتهايقفسهنبايدبيشتر از 

 بعدي،از هم باز شوند.

 متر باالتر از باالي سكو يا نقطه دسترسي در باالي 1/1* باالي قفسه ها ميبايست حداقل 

 نردبان باشد. آنجا بايد راهي به دسترسي به سكو يا ديگر نقاط دسترسي موجود باشد.

 چاله هايي براي نردبان هاي ثابت

 الزامات ذيل براي چاله هاي نردبان هاي ثابت به شرح ذيل ميباشند:

 * چاله ها ميبايست به طور كامل نردبان را احاطه كنند.

 * چاله ها ميبايست فاقد پيش آمدگي ها باشند.

 سانتيمتر از محور 76 و 68* وجوه داخلي چاله ها در جهت باالرفتن  از نردبان ميبايست بين 

 مركزي ( آكس) پله يا پلكان امتداد داشته باشند.

  سانتيمتر باشد.76*قطر داخلي چاله ها ميبايست حداقل 
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 متر 4/2 و 1/2* انتهاي چاله هاي باالي نقطه دسترسي نسبت به انتهاي نردبان ميبايست بين 

 باشد.

 وسايل ايمني نردبان و سيستم هاي پشتيباني وابسته در نردبان هاي ثابت

اتصال بين دستگاه حمل كننده يا طناب نجات و نقطه تماس نسبت به كمربند يا مهار ايمني 

 سانتيمتر طول داشته باشد. همچنين ، وسايل ايمني نردبان و سيستم هاي 23نبايد بيش از 

 پشتيباني وابسته در نردبان هاي ثابت ميبايست مطابق شرايط ذيل باشند:

* تمام وسايل ايمني ميبايست قادر باشند تا ، بدون عيب و نقص ، يك آزمايش سقوط شامل 

  سانتيمتري رها شده استتحمل كنند.41 كيلوگرمي كه از فاصله 226يه وزنه ي 

* تمام وسايل ايمني ميبايست به كارگر اجازه دهند با رها كردن آزاد هر دو دست هنگام 

باالرفتن بدون اينكه هر قسمت از وسيله را هميشه نگهدارد،بكشد يا فشار دهد ،باال و پايين 

 برود.

 سانتيمتري بعد از اينكه يك سقوط اتفاق ميافتد 61* تمام وسايل ايمني ميبايست درحدود 

  متر بر ثانيه يا كمتر محدود كنند.1/2عمل كنند. و سرعت پايين آمدن  يك كارگر را تا 

 الزامات نصب وسايل ايمني نردبان براي نردبان هاي ثابت

 الزامات نصب وسايل ايمني نردبان براي نردبان هاي ثابت به قرار ذيل ميباشند:

* لوازم نصب شده روي حمال هاي صلب ميبايست به هر انتهاي حمال به همراه لوازم نصب 

شده مياني در فاصله موازي با طول كامل حمال، براي تأمين كردن استحكام ضروري به منظور 

 متوقف كردن سقوط كارگرانوصل شده باشند.
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* لوازم نصب شده روي حمال هاي انعطاف پذير ميبايست به هر انتهاي حمال وصل شده 

باشند.كابل هاي مهاري براي حمال هاي انعطاف پذير؛ براي جلوگيري از خسارت وزش باد به 

 متري موازي با طول كامل حمال نصب شوند.2/12 و 6/7سيستم؛ميبايست در فاصله بين 

 * طراحي و نصب لوازم و كابل هاي مهاري نبايد استحكام نردبان را كاهش دهند.

* ريل هاي كناري و پله ها يا پلكان ها براي نردبان هاي ثابت يك طرفه ميبايست تا 

 انتهاپيوسته باشند.

 نردبان هاي معيوب

 نردبان هاي نيازمند تعمير مشمول مقررات ذيل ميباشند:

* نردبان هاي قابل حمل با ايراد سازه اي- مانند پله ها ، گيره ها يا پله كان هاي شكسته يا 

مفقود،ريل هاي شكسته يا شكاف دار،اجزاء پوسيده يا ساير اجزاء معيوب يا ناقص ميبايست 

به سرعت عالمت معيوب بودن يا برچسب **استفاده نكنيد** داشته باشند يا به زبان مشابه 

 و از خدمات تا تعميرات كنار گذاشته شوند.

* نردبان هاي ثابت با ايراد سازه اي-مانند مانند پله ها ، گيره ها يا پله كان هاي شكسته يا 

مفقود،ريل هاي شكسته يا شكاف دار،اجزاء پوسيده-بايداز خدمات تا تعميراتكنار گذاشته 

 شوند.

برچسب **استفاده نكنيد "* نردبان هاي ثابت معيوبي كه با بازرسياز زمانيكه روي آنها فورا

** 
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زده شده است ؛يا به زبانمشابه ؛از استفاده كنار گذاشته شده اند ، يا به شكلي مشخص شده 

اندكه آن شناسه ها مشخص كننده معيوب بوندن آنها ميباشد ، يا با ؛ مانند با يك تخته سه 

 اليي؛ مسدود شده اند.

* تعميرات نردبان ميبايست قبل از اينكه نردبان جهت استفاده برگردانده شود.نردبان را به 

 وضعيت ضوابط طراحي اصلي اوليه برگرداند.

 مقررات راه پله ها

مقرراتي كه شامل راه پله ها و اجزايشان ميشود معموال بستگي به چطور و كي از راه پله ها 

استفاده ميشوند، دارند.بويژه مقرراتي براي راه پله ها ي استفاده شده در هنگام ساختمان 

سازي و راه پله هاي استفاده شده به صورت موقت در هنگام ساختمان سازي وجود دارند 

 ،همچنين مقرراتي براي كنترل و نظارت كردن به ريل هاي پله و نرده ها نيز وجود دارند.

 راه پله هاي استفاده شده در هنگام ساختمان سازي

 مقررات ذيل شامل تمام راه پله ها ي استفادهشده در هنگام ساختمان سازي ميشود:

* راه پله هايي كه جزء دائمي ساختمان در حال ساخت نيستند مي بايست پاگردهايي حداقل 

  متر يا كمتر از ارتفاع راه پله داشته باشند.3.7 سانتيمتر در هر 56*76به اندازه 

 درجه ، نسبت به افق نصب 50 درجه ، و حداكثر 30* راه پله ها ميبايست در زاويه حداقل 

 شوند.

* تغييرات در ارتفاع پله يا ضخامت كف پله نبايد بيشتر از يك چهارم اينچ در هر سيستم راه 

 پله باشد.
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 به راه پله باز ميشوند ميبايست پاگردي داشته باشند "* در ها و دروازه ها يي كه مستقيما

  سانتيمتر پشت چرخش در يا دروازه ادامه داشته باشد.51كه حداقل تا 

* كف پاگردهاي فلزي و كف پاخورهاي فلزي ميبايست قبل از پر كردن  درجا محكم شده 

 باشند.

* اجزاء راه پله ميبايست عاري از پيش آمدگي هاي خطرناك مانند ميخ هاي بيرون زده 

 باشند.

 * شرايط لغزنده روي راه پله ها ميبايست اصالح شوند. 

* كارگران نبايد از راه پله هاي حلزوني كه آنها جزء دائمي ساختمان نخواهند بوداستفاده 

 كنند.  

 

 پله هاي موقتي

مقررات ذيل شامل تمام راه پله ها ي استفاده شده به صورت موقت در هنگام ساختمان سازي 

 ميشوند:

 به استثناي هنگام ساختن راه پله

* استفاده نكنيد از راه پله هاي با پاگردها و پاخورها ي كف فلزي اگر پاخورها و يا پاگردها با 

بتن يا مواد ديگري پر نشده باشند.مگر اينكه كف پله ها و يا پاگردها به طور موقت با چوب يا 

مواد ديگر پرشده باشند.تمام كف پله ها و پاگردها ميبايست زمانيكه قسمت زير لبه ي بااليي 

 كف پوسيده باشد،عوض شوند.
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* استفاده نكنيد از سازه هاي قابي شكل اسكلت فلزي و پلكانها (جايي كه كف پله ها و يا 

 نصب خواهند شد ) مگر اينكه پله ها بهپاگردها و پاخورهاي موقت ايمن شده ، "پاگردها بعدا

 تجهيز شده باشند.

 پاخورهاي موقت ميبايست از چوب يا ديگر مواد جامد ساخته شده و در تمام طول و توجه:

 عرض پله نصب شده باشند.

 نرده هاي ( ريل هاي )پله

 الزامات كلي ذيل شامل تمام نرده هاي پله ميشود.

 سانتيمتر- هر كدام كه كمتر باشد- 76* راه پله هاي با چهار پله يا بيشتر با ارتفاع بيشتر از 

ميبايستجلوي هر سمت يا كناره محافظت نشده نرده نصب شده باشد.زمانيكه باالي لبه ي 

يك سيستم نرده پله نيز به عنوان يك دستگيره پله به كار ميرود،ارتفاع باالي لبه نبايد 

 سانتيمتر از باالي سطح نرده پله نسبت به سطح كف 91.5 سانتيمتر و نه كمتر از 94بيشتر از 

 پله باشد.

 سانتيمتر 91.5 ميالدي ، ميبايست نبايد كمتر 15/03/1991* نرده هاي پله  نصب شده بعد از 

 ارتفاع داشته باشند.

 سانتيمتر 94* باالي كناره هاي نرده پله استفاده شده به عنوان دستگيره پله نبايد بيشتر 

 سانتيمتر ارتفاع داشته باشد از باالي سطح سيستم نرده پله نسبت به سطح 91.5وكمتر از 

  سانتيمتر باشد)76 نصب شده باشند،نبايد كمتر از 15/03/1991كف پله.(اگر قبل از  

*سيستم هاي نرده پله و نرده هاي پله ميبايست سطح صاف داشته باشند براي پيشگيري از 

 صدمه مانند سوراخ شدگي ها يا بريدگي ها و براي محافظت لباسها از پارگي
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* انتهاي سيستم هاي نرده پله و نرده هاي پله ميبايست ساخته شوند براي پيشگيري از 

 خطرات پيش آمدگي ها، مانند نرده هاي بيرون زده از پس انتهاي تيرهاي سيستم.

 همچنين:

 متر 1.1* كناره ها و لبه هاي محافظت نشده پاگرد هاي راه پله  ميبايست ارتفاع استاندارد 

 جان پناه را داشته باشند.

* اعضاء عمودي مياني، مانند ستون هاي نرده استفاده شده به عنوان جان پناه،نبايد بيشتر از 

  سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند.48

*  اعضاء سازه اي مياني ديگر، زمانيكه استفاده ميشوند ، ميبايست طوري نصب شده باشند 

  سانتيمتر قطر نداشته باشد.  48كه هيچ فاصله بازي بيشتر از 

* تورهاي سيمي يا شبكه توري شكل ، زمانيكه استفاده ميشوند ، ميبايست از باالي نرده تا 

 پله ي راه پله و تا جلوي فاصله باز بين پايه هاي نرده ادامه داشته باشند.

 )Handrailsنرده هاي مخصوص دستگيره (

 الزامات ويژه نرده هاي مخصوص دستگيره به قرار ذيل هستند:

* نرده هاي مخصوص دستگيره و نرده هاي بااليي سيستم هاي نرده پله ميبايست قادر به 

 سانتيمتر از لبه فوقاني 5 پوند وزن اضافه شده در 200تحمل كردن ، بدون بروز ايراد،حداقل 

 در هر جهت روبه پايين يا روبه بيرون، در هر نقطه در امتدادلبه فوقاني، باشند.

 سانتيمتر ارتفاع از 76 سانتيمتر و كمتر از 94* نرده هاي مخصوص دستگيره نبايد بيشتر از 

 باالي سطح نردهمخصوص دستگيره نسبت به سطح كف پله داشته باشند.
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* نرده هاي مخصوص دستگيره ميبايست يك دستگيره مناسبي براي گرفتن كارگران بجهت 

 جلوگيري از سقوط فراهم كند.

 سانتيمتر بين نرده 8* نرده هاي مخصوص دستگيره موقتي ميبايست فاصله حداقل 

 دستگيره و ديوار،نرده پله و ديگر اشياء وجود داشته باشد.

 سانتيمتر؛هركدام كمتر باشد؛ 76* راه پله هاي با چهار پله يا بيشتر و يا با ارتفاع پله بيش از 

 ميبايست حداقل يك نرده مخصوص دستگيره داشته باشند.

* راه پله هاي مارپيچي يا حلزوني ميبايست يك نرده مخصوص دستگيره داشته باشند براي 

  سانتيمتر ميباشد.15جلوگيري از استفاده از نواحي ايكه عرض كف پله كمتر از 

 نرده هاي مياني

نرده هاي مياني ، تورهاي سيمي ، تورهاي شبكه اي ، اعضاء قائم مياني يا اعضاء سازه اي مياني 

مشابه ميبايست اماده شده باشند بين نرده فوقاني و پله هاي راه پله نسبت به سيستم نرده 

پله. زماني كه نرده هاي مياني مورد استفاده قرار ميگيرند، آنها بايد در وسط بين باالي 

 سيستم نرده پله و پله هاي راه پله قرار گرفته باشند.

 الزامات آموزشي

كارفرمايان ميبايست به تمام كارگران شناختن خطرات مرتبط با نرده بان ها و راه پله ها را 

-آموزش بدهند و به آنها در حداقل كردن اين خطرات تعليم دهند. براي نمونه ، كارفرمايان مي

بايست مطمئن شوند كه هر كارگري بوسيله فرد ذيصالحي در حوزه هاي ذيل آموزش ديده 

 است.به عنوان مثال هاي قابل اجرا؛

 * ماهيت خطرات سقوط در منطقه كاري
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* شيوه هاي صحيح نصب كردن ، نگهداري كردن و برچيدن سيستم هاي محافظ سقوط 

 استفاده شده

* ساختار مناسب ، استفاده كردن، قرار دادن و مراقبت در جابجايي تمام راه پله ها و نرده بان 

 ها ؛ و

 * حداكثر ظرفيت در نظر گرفته شده بار قابل حمل نردبان هاي مورد استفاده 

توجهكارفرمايان ميبايست هر كارگر را هر زمان كه مورد نياز باشد به منظور ياد آوري آموزش 

 ها و آگاهيهايشان در مورد استفاده ايمن و ساختن نردبان ها و پله ها دوباره آموزش بدهند.

 

 

 

 

 

 

 تهيه و ترجمه:

 ((رضا ���و دی زاده))

 بازرس کار
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