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 آمیز در صنعت ساخت و ساز بدون شکیکی از عملیات های مخاطره 

 رعایت نکات ایمنی در حفاری انجامعملیات حفاری می باشد که باید با 

 تجهیزات ایمنی،  ات و استفاده ازعدم پیاده سازی صحیح این نک .شود

 شما در این مقاله .ممکن است به هزینه جان نیروی انسانی تمام شود

 شنا خواهید شد و قادر خواهید بودآموزشی با اصول ایمنی در حفاری آ

اقدامات  هرگونه عمل و شرایط نا ایمنی را در محیط کار خود تشخیص داده و

 .ی الزم را تعیین نماییداصالح

 تعاریف مربوط به ایمنی در حفاری
 حفاری الزم است با تعریف برخی ازقبل از شروع بررسی خطرات و ایمنی در 

 .اصطالحات در این زمینه آشنا شویم

 ت خاکی عبارت است از: خاکبرداری،منظور از عملیا :عملیات خاکی 

 ساختمان ها، حفرخاکریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی کنی 

 ها و مجاری آب و فاضالب با وسایلشیارها، شمع ها، کانال ها، چاه 

 .دستی یا مکانیکی

 گودبرداری (Excavation): گونه حفاری و خاکبرداری در تراز به هر 

 ساختمان مجاور ین یا تراز زیر پیپایین تر از سطح طبیعی زم

 .گودبرداری اطالق می شود
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 کانال (Trench):  کانال یک گودبرداری باریک است که در پایین تر

 عمق یک کانال از پهنای آن بیشتر به طور کلی .از سطح زمین قرار دارد

 .است

 ودبرداری ها با توجه به عمق گود،سطح خطر گ :سطح خطر گودبرداری 

 ع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیتنوع خاک، وجود آب، وجود منب

 زیاد ،خطر معمولی ه صورت گودبرداری باساختمان های مجاور آن ب

 .تعیین می گردد بسیار زیاد و

 دسته بندی انواع خاک برای گودبرداری ها
 برداری الزم است که نوع خاک مشخصقبل از شروع به انجام عملیات گود

 نوعی جهت ایمن سازی گود بر اساس زیرا انتخاب ساز و کار حفاظت .شود

 پایداری و استحکام در چهار گروه ها از لحاظخاک  .خاک انجام می گردد

 :زیر دسته بندی می شوند

 سنگ های پایدار (Stable Rock) 

 یت یا ماسه سنگ هستند که حتی اگرنوعی از مواد معدنی جامد مانند گران

 .حفاظتی از دیواره های گود انجام نگیرد، پایدار باقی می ماند

 

 



 

3 www.namatek.com 

 خاک نوع  A 

 می باشند که سفت ترین 144kpaیش از خاک هایی با استحکام فشاری ب

 کر می باشد که خاک هایی که دارایالزم به ذ  .نوع خاک محسوب می شوند

 وها مخلوط شده اند جز یا با سایر خاک ترک و تحت لرزش مداوم هستند و

 .به حساب نمی آیند A خاک نوع

 خاک نوع  B 

 .می باشند kpa 144تا  kpa 48خاک هایی با استحکام فشاری بین 

 خاک نوع C 

 این نوع خاک ناپایدارترین .هستند kpa 48خاک هایی با استحکام فشاری 

  .نوع خاک می باشد که آب به راحتی به درون آن نفوذ می کند

 متشکل باید توجه کنید که اگر ساختار زمین به شکلی بود که به این نکته

 تنها .از چند نوع خاک می شد باید ضعیف ترین نوع خاک را در نظر بگیریم

 دسته بندی کنیم که خاک پایدارتر زمانی می توانیم هر الیه از خاک را جدا

 .در زیر خاک ناپایدارتر قرار گرفته باشد
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 خطرات گودبرداری و حفاری

 
 و ریزش دیواره ها مهمترین و پرریسک ترین خطر در محیط های حفاری،

 های ساختمان به سه شکل زیر اتفاقفروریزش دیوار می باشد که سقوط آوار

 :می افتد

 فروریختن خاک سستی که در بیرون از محل گود وجود دارد 

 یواره ها به علت عدم استحکام سازی الزم و وجود ترکفروریختن د 

 فروریختن کف گود به علت تجمع آب 

 :از دیگر خطرات حفاری می توان به موارد زیر اشاره نمود

 خفگی ناشی از کمبود اکسیژن 

 خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدمه به تاسیسات زیرزمینی 

 مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی 
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 سقوط از ارتفاع 

 علل حوادث در گودبرداری ها و حفاری ها
 در حفاری از اولویت های کاری می در بحث ایمنی ساخت و ساز، ایمنی

 :مهمترین علل این گونه حوادث به شرح زیر می باشند .اشدب

 مدفون شدن کارگران در زیر آوار ناشی از ریزش دیواره های گود 

  مصدوم شدن کارگران در اثر سقوط مواد، مصالح و یا ابزار کار به داخل

 گود و محل حفاری

 سقوط کارگران به داخل گود و محل حفاری 

  راه های خروج و فرار سریع از گودو عدم وجود وسایل دسترسی ایمن 

 در مواقع آب گرفتگی و در نتیجه غرق شدن کارگران

 سقوط وسایل نقلیه موتوری به داخل گود 

  خفگی یا مسمومیت کارگران در اثر استنشاق گازهای سنگین تر از هوا

 در داخل گود

ریزش دیواره های گود، عالوه بر عامل طبیعی یعنی سستی و عدم استحکام 

 :یواره ها، می تواند ناشی از عوامل خارجی زیر نیز باشدد

  ارتعاشات ناشی از حرکت وسایل نقلیه سنگین در معابر عمومی مجاور

 گود

https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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 ارتعاشات ناشی از زلزله و حرکات زمین 

  نزدیک شدن بیش از حد وسایل نقلیه موتوری و ماشین آالت سنگین

 ساختمانی به لبه گود

 بارندگی شدید و رطوبت بیش از حد دیواره ها 

 عملیات مقدماتی ایمنی در حفاری و گودبرداری

 
 امات زیر بایدفاری شروع شود، اقدکه عملیات گودبرداری و ح قبل از این

 .انجام گردد

 زمین مورد نظر از لحاظ استحکام دقیقا مورد بررسی قرار گیرد. 

 از قبیل کانال های فاضالب، لوله تعیین موقعیت تاسیسات زیرزمینی 

 ممکن است در حین انجام که …کشی آب، گاز، کابل های برق، تلفن و
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 ز خطر و حادثه شود و یا خود دچارعملیات گودبرداری موجب برو

 بت به تغییر مسیر دائم یا موقت ودر صورت لزوم نس .خسارت شوند

 .یا قطع جریان آن ها اقدام گردد

 در مواقعی تغییر مسیر یا قطع جریان تاسیسات امکان پذیر نمی باشد. 

 ر معلق یاداشتن به طو در این صورت با سایر روش ها مثل نگه

 .کردن عملیات حفاظت از تاسیسات را انجام دهید محصور

 موانع سطحی باید از محل گودبرداری خارج شوند. 

 ان های مجاور محل گودبرداری بایددر صورت احتمال ریزش ساختم 

 .حفاظت های الزم جهت ایمنی و پایداری ساختمان ها انجام گردد
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 نکات ایمنی در حفاری و گودبرداری
روش های حفاظت و جلوگیری از ریزش کانال برای 

 ایمنی در حفاری

 (Sloping)  شیب دادن

 
فاع کمتر از بیشترین شیبی که دیواره کانال و یا محل گودبرداری شده با ارت

m 6.1 بر اساس نوع خاک محل گود تعیین می شود .می تواند داشته باشد. 
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 (Benching)  پله ای کردن

 
 در هر یک از این .دپله ای کردن با دو روش ساده و چندگانه انجام می شو

 ضلع عمودی به ضلع افقی پله مشخص روش ها بر اساس نوع خاک، نسبت

بر اساس یک قاعده عمومی ارتفاع پایین ترین پله از کف کانال  .می شود

 رتفاع مجاز سایر پله ها نیز برایهمچنین حداکثر ا .تجاوز کند m 1.2نباید از 

 m 1.2برابر با  B ای نوعو برای خاک ه m 1.5برابر با  A خاک های نوع

 .است
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 (Shoring)  شمع بندی

 
 ب دیواره های کانال بیشتر از شیبمعموال از این روش در مواقعی که شی

 ورد استفاده در این روش تیرک هایسازه م .مجاز باشد، استفاده می شود

 (Strut) و پایه ها یا شمع ها (Wale) ، تیرک های افقی(Upright) عمودی

با ) الوار گذاری :شمع بندی بر اساس دو روش انجام می گردد .می باشند

 .های فلزی هیدرولیک یا بادی سیستم اجزاء تشکیل دهنده چوبی( و

 شمع بندی هیدرولیک

 ا فوالدی به این دلیل که جهت نصبآلومینیومی ی سیستم های هیدرولیکی

از  یا برداشتن آن ها دیگر نیازی به ورود کارگران به داخل کانال نمی باشد

 شمع بندی همیشه از .بیشتری نسبت به الوارگذاری برخوردار است ایمنی

https://namatek.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9/
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از مزیت های  .باال به پایین و برداشتن آن نیز از پایین به باال انجام می شود

 :شمع بندی هیدرولیکی می توان به موارد زیر اشاره نمود

 به قدر کافی سبک هستند که یک کارگر بتواند آن را نصب کند. 

 شار در راستای دیواره های کانال منعطف و قابل نسبت به تغییر ف

 .تنظیم می باشند

 به راحتی با ارتفاع و پهنای کانال های مختلف سازگار می شوند. 

 شمع بندی بادی )هوایی(

 .شیوه کار شمع بندی بادی مشابه با سیستم های هیدرولیک می باشد

 ا بهار هوتفاوت اصلی این دو در این است که در سیستم های بادی از فش

 یکی از اشکاالت عمده این سیستم .جای فشار هیدرولیک استفاده می شود

 .هوا باید همیشه در محیط عملیات باشد کمپرسور این است که

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1/
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 (Trench Box)  و یا جعبه کانال (Shielding) سپرگذاری

 
 به جای محافظت از .این سیستم به طور کامل با شمع بندی متفاوت است

 روش .ره محافظت می کنددیواره کانال، از جان کارگران در هنگام ریزش دیوا

 کاربرد ft 20های حفاظتی ذکر شده در خصوص حفاری هایی با عمق کمتر از 

 نتجاوز نماید از طریق مهندسی ft 20در مواقعی که عمق حفاری از  .دارد

 سیستم حفاظتی OSHA 1926.652 b, c مجرب و بر اساس استاندارد

 .مناسب انتخاب می شود
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طراف کانال برای ایمنی در در ا (Spoil) دپوی خاک
 حفاری

 
 حل دپو شده اند می توانند خطرسازخاک های حاصل از حفاری که در م

 ایست نکات زیراز این رو به منظور افزایش ایمنی در حفاری، می ب .باشند

 :رعایت شود

  دپوی خاک و تجهیزات مربوطه می بایست حداقلcm 60 از لبه کانال 

 .این فاصله نباید از قله خاک اندازه گرفته شود .فاصله داشته باشد
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 استفاده از وسایل نگهدارنده ای مانند جعبه کانال (Trench Box) که 

 د و یا سقوط تجهیزاتمانع از ریزش مجد تا باالی کانال امتداد یافته و

 .به داخل کانال می گردند

  سانتی متری 60 دپوی خاک در فاصلهدر صورت عدم امکان قرار دادن 

 .از لبه کانال، می بایست خاک ها به نقطه دیگری حمل شوند

 ورود مانع از خاک های دپو شده می بایست به گونه ای قرار گیرند تا 

 .آب های جاری و آب باران به داخل کانال گردند

 حتی به طور اتفاقی  دپوهای خاک می بایست به گونه ای قرار گیرند که

 .نیز به درون کانال ریزش ننمایند
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ایمنی ساختمان های مجاور گودبرداری در ایمنی در 
 حفاری

 
 می بایست فاصله الزم با ساختمان در هنگام گودبرداری یک ساختمان

 وگیری از صدمه به ساختمان مجاور،همچنین برای جل .مجاور رعایت شود

 .تعداد کافی اقدام شود نسبت به نصب شمع و سپر به

 ورود و خروج از کانال ها
 ن کانال هنگام وارد شدن به کانالبه منظور جلوگیری از سقوط افراد به دور 

 :و یا خارج شدن از آن بایستی نکات زیر رعایت گردد
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  کانال هایی با عمقm 1.2 ا بیشتر می بایست دارای یک وسیلهو ی 

 .ثابت برای ورود و خروج باشند

  فاصله بین کارگران و وسیله خروج می بایست ازm 7.5 کمتر باشد. 

 به همراه هشدار استفاده شوند به نردبان های فلزی می بایست 

 .خصوص زمانی که تجهیزات الکتریکی در محل وجود دارند

 نقش نردبان در ایمنی در حفاری

 
 :در خصوص استاندارد بودن نردبان ها نکات زیر می بایست رعایت گردد
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  پله های نردبان می بایست به صورت موازی بوده و فاصله آن ها با

 .هم برابر باشد

 از جنسی انتخاب شود که موجب لیز پله های نردبان می بایست 

 .هنگام باال رفتن از آن نشودخوردن کارکنان به 

 نردبان های چوبی نباید با پوشش تیره پوشانده شوند. 

 ع، متصل نمودن دو نردبان مجزا بهبرای دسترسی به سطوح مرتف 

در این شرایط  .وسیله طناب و یا هر وسیله دیگری مجاز نمی باشد

 .می بایست از نردبان های مرکب )دو یا چند تکه( استفاده نمود

  نقطه از بدن می بایست با نردبان باال رفتن از نردبان حداقل سههنگام 

 .در تماس باشد



 

18 www.namatek.com 

 پلکان

 
 :ددنکات زیر می بایست رعایت گردر خصوص استاندارد بودن پلکان 

  به ازای حداقل هرm 7  ارتفاع می بایست پاگردی با عمقcm 76، 

 .پیش بینی شود cm 20 - cm 12.5و ارتفاع  cm 56عرض 

  درجه باشد 30-50شیب پلکان می بایست. 

  اختالف اندازه های پله ها نباید ازcm 0.6 تجاوز نماید. 

  اگر پلکان دارای چهار پله یا بیشتر باشد و یا ارتفاع پله ها بیشتر از

cm 76 باشد، می بایست از نرده استفاده شود. 
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 کنترل آب های انباشته شده در کانال ها

 
  استفاده از سیستم های حفاظتی و پوششی مناسب جهت جلوگیری

 از ورود آب به محیط کانال

 استفاده از تجهیزات جابجایی و تخلیه آب 

 دور کردن آب های سطحی از دهانه کانال 

 عدم حضور افراد در درون کانال به هنگام ریزش باران 

  باران و جلوگیری نتوسط فرد مسئول پس از پایان یافتبازبینی کانال 

 از ورود کارگران بدون اخذ مجوز به درون کانال
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 نقش روشنایی در ایمنی در حفاری
 محل های تردد و حریم کانال ها بادر تمامی ساعات شب می بایست 

 ی قرمزفانوس قرمز یا مشعل و همچنین محوطه های ممنوعه با المپ ها

 .مشخص شوند flame proof از نوع

 کاله ایمنی

 
 می m 1.5در هنگام کار در محل های حفاری شده خصوصًا با عمق بیش از 

 .شندبایست کارکنان مجهز به کاله ایمنی با

 در ایمنی در حفاری HSE نقش بازرسی
 ظف هستند که خطرات موجود در محیطمو HSE مسئولین یا کارشناسان

 دید نمایند و در صورت وجود شرایطاز محل حفاری باز .کار را شناسایی کنند
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وظیفه تکمیل چک  .بالقوه آسیب رسان از ادامه عملیات جلوگیری کنند

 .می باشد HSE ر نیز بر عهده مسئولینلیست های بازرسی و مجوز کا


