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 :هاوسازساختخطرات معمول در 

 

 

 تجهیزات وجود دلیل به صنعت این ذاتی طوربه .نگفتیم بیراه ،بنامیم صنایع ترینکشندهیکی از  ور وسازساخت صنعت هاگ

 هایمحل در کشنده حوادث وقوع در توجهیقابل طوربه که .است خطرناک بسیار پیکرغول مکانیکی های روبات و سنگین

 فوت کار حین در نفر ۱۰۰۰۰ بین از هستند کار مشغول کارگاه در که افرادی چهارمیک تقریبا .هستند حاضر وسازساخت

 وسازساخت هزینه از ایعمده سهم .داشت خواهد همراه به پروژه برای را مالی عواقب ومیرمرگ حوادث و حوادث این .میشوند

 این به توجه با .شودمی صرف وسازساخت محل در حوادث از ناشی تأخیر به توجه با و سازه شدهخراب مناطق تعمیر برای

 پروژه مانند کوچک هایپروژه روی بر کار حال در چه ،شوندمی مواجه خطرها انواع با هرروز مدیران و وسازساخت کار حوادث،

 .بزرگ ایطبقه ۳۰۰ پروژه یک ساخت یا و باشند اتاق یک تکمیل
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 خوای بگی کال؟!چه می 

جان و مال افراد تهدید میشه. کارگران باید در ارتفاعات زیاد کار کنن یا ساعات  دائماًهمواره پرخطره و  وسازساختصنعت 

و ... باعث بروز انواع  هادستگاهو ارتعاش ناشی از  گردوغبارگرما،  مثالًزیادی از روز رو در معرض صداهای بلند باشن و یا 

دگی یا رسی سازه شدهخراب مناطق تعمیر برای وسازساخت هزینه از ایعمده سهممشکالت میشه. به همین خاطر و  هابیماری

 باال می بره.  رو هاهزینهشده و  وسازساخت عملیات در  تأخیر شده که موجب هادیدهآسیببه مجروحین و 

 .بحرفیم هاپروژهخطرات و حوادث سر بریم کمی بیشتر در مورد 

 

 :سقوط کارگران از ارتفاع .1

باز طبقات ممکنه افراد با  هایقسمتمراقبتی وجود نداره و در  هایحفاظمعموال  هاساختماندر مراحل ساخت 

فراوان  هایآسیبو  ومیرمرگاز دست دادن تمرکزشون از نردبان، داربست و ... سقوط کنن و بلغزن که موجب 

سر و شانه و ... بنابراین الزامیه که از تجهیزات مهار، کمربند و  هایزخممیشه مثل اختالالت اسکلتی عضالنی، 

 .بشهحفاظ در ساختمان استفاده 
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 :. سقوط اجسام2

عالوه بر سقوط افراد از ارتفاع، سقوط اجسام و مصالح ساختمانی بر روی عابرین و وسایل نقلیه موجب خسارات و جراحات 

حین انتقال و حمل مصالح از قبیل بتن، میلگرد و ... دقت نموده و در روزهایی که بادهای متعددی میشه که در این حالت باید 

 شدیدی رو داریم در صورت امکان از تاور کرین استفاده نکنیم.

 

 :گرفتگیبرق. 3

، گرفتگیرقب کار میکنن و طبیعیه در صورت نبود محافظت در مقابل الکتریسیتهتقریبا تمامی ابزار آالت ساختمانی با نیروی 

اتفاق میوفته که متاسفانه همواره یکی از مشکالت و موانع هستش که همیشه  وسازساختحوادث ناگواری واسه افراد در محل 

داریم. استفاده از تابلوهای اعالن خطر، کنترل ممتد کابل های برق و آموزش کارگران می تونه در کاهش  سروکارباهاش 

 خطرات مفید باشه.
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 شدید: گرمازدگی. 4

شده و حتی باعث مرگ کارگران بشه. توی دماهای خیلی  سازمشکلدر مناطق بسیار گرم و در فصل تابستان، گرما میتونه 

یهوشی و غش و ب گرمازدگیداشته باشن تا از  ایدوره هایاستراحتباال مکررا باید کارگرا آب خنک بدنشون دریافت بکنه و 

 .ناشی از اون در امان باشن

 

 

 . گرد غبار و ذرات خطرناک:5

یا سایر عملیات ذرات سیلیسی و ... در  ریزیبتنزیادی هستش و حین  گردوغبارمعموال و خاکبرداری  وسازساختدر مراحل 

یی مثل سیلیکوزیس بشه پس در سایت هایی که این موارد شدیده، هابیماریطوالنی مدت ممکنه باعث مشکالت ریوی و 

 ماسک الزامی خواهد بود.استفاده از 
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 . نویز و ارتعاش:6

بدون شک دارای نویز و صداهای زیادی هستش و صداهای بلند در طوالنی مدت باعث کاهش شنوایی  وسازساختعملیات 

و ابزارها مثل دستگاه ویبره و دریل و بتن  هادستگاهکارگران میشه که به وز وز گوش معروفه. عالوه بر اون ارتعاش ناشی از 

 دست و مچ میشه. هایتاندونی عصبی و آسیب به هابیماریکَن ها بعد از سال های متمادی موجب بروز 

 

 

 مطالب: گردآورنده

 (تهران دانشگاه ژئوتکنیک) عمرانی هایکتاب مدرس و مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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