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 .1مقدمه
امروزه جمالتی مانند حادثه همیشه در كمین است و حادثه خبر نمیكند را همه شننیدهاینم .بعضنی از حنااد
ناشی از كار مرگبار است و برخی دیگر ماجب از كارافتادگی كلی و جزیی میگردد .در اغلنب مناارد حنااد
ناشی از كار ماجب از كارافتادگی ماقت میشاد كه ممكن است ماهها به طال انجامد .ایمنسازی محیط كار از
اهمیت ویژهای برخاردار است .این كار میتاانند بنه جلناگیری از بنروز مدندومیتهنا و بهبناد بهنرهوری و
روحیهی كاركنان كمک كند و عالوه بر این تأثیر مثبتی بر روی بازدیدكنندگان میگناارد .در اینن دسنتاراععم
مطاعبی در رابطه با نكات ایمنی در محیط كار در معابر عمامی ارائه میگردد.
 .2هدف
ایمن سازی محیط كار در معابر عمامی با استفاده صحیح از تجهیزات كنترل ترافیک.
 .3دامنه کاربرد
محدوده اجرای این سند معاونت هماهنگی تازیع شركت تاانیر و كلیه شركتهای تازیع نیروی برق میباشد.
 .4مسئولیتها و اختیارات
 مسئاعیت اجرای دستاراععم بر عهده مدیران عام شركتهای تازیع نیروی برق میباشد. مسئاعیت نظارت بر حسن اجرای دستاراععم بر عهده معاونت هماهنگی تازیع شركت تاانیر میباشد. مسئاعیت بازنگری دستاراععم بر عهده معاونت همناهنگی تازینع شنركت تناانیر از طرین اخناپیشنهادات از شركتهای تازیع نیروی برق میباشد.
 .5تعاريف
 .1.5جاده :راه خارج از شهر برای عبار و مرور.
 .2.5آزادراه :راهی است كه درتمام طال ترافیک ،دوطرف به طار فیزیكی از یكدیگر جداست وجریان
ترافیک در آن بدون وقفه (آزاد) است .یعنی وسای نقلیه ماتاری جز در تدنادفات وراهبنندان هنا
ناچار به تاقف نمی شاند.
 1از 11
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 .3.5بزرگراه :راهی است كه ترافیک دو طرف آن به طار فیزیكی از یكدیگر جداست و در طنالهنای
قاب مالحظهای از آن ،میتاان جریان ترافیک را پیاسته فرض كرد .برای تامین چنین وضعیتی ،الزم
است نحاه صحیح ورود و خروج وسای نقلیه به آن قبالً تنظیم و طراحی شده باشد.
 .4.5بلوار :بلاار به معبر بزرگی در شهر گفته میشاد كه معماالً خط رفت و برگشت آن تاسنط مااننع
ترافیكی یا فضای سبز از هم جدا شده است.
 .5.5شانه :قسمتی از جاده است كه چسبیده به سااره رو باده و به منظار فراهم ساختن جا برای تاقنف
اضطراری وسای نقلیه در نظر گرفته می شاد.
 .6.5خیابان :راه عبار و مرور در مح سكانت و فعاعیت مردم كه عرض آن بیش از  6متر باشد.
 .7.5خیابان اصلی :راهی است كه در برخارد با راههای دیگر ،عرض ساارهروی آن بیشتر اسنت و یا با
ندب عالیم راهنمایی و رانندگی ،اصلی تلقی میشاد.
 .8.5خیابان فرعی :راهی است كه در برخارد با راههای دیگر ،عرض ساارهروی آن كمتر اسنت ویا بنا
ندب عالیم راهنمایی و رانندگی ،فرعی تلقی می شاد.
 .5.5پیادهرو :راهی است كه در امتداد خیابان و برای عبار عابرین پیاده ساخته میشاد .گاهی پیادهروها
به وسیله جدول یا باغچه با پاشش گیاهی(درخت ،چمن ،شمشاد) از خیابان جدا میشاند.
 .11.5تجهیزات کنترل ترافیک

تجهیزات كنترل ترافیک برای راهنمایی و كمک به رانندگان خادروها برای عبار امنن از معنابری اسنت كنه در
دسترسی سفرهای عمامی قراردارند.
 .6روش انجام کار
 .1.6تجهیزات کنترل ترافیک

برای ماثر بادن تجهیزات كنترل ترافیک ماارد ذی باید رعایت گردد:
 .1.1.6شرايط تجهیزات کنترل ترافیک

 مفهامی ساده و واضح بیان كند. تاجه استفادهكنندگان از معابر را جلب نماید. زمان كافی را برای واكنش مناسب در اختیار قرار دهد. متناسب با ناع كار ،شرایط جای و محیطی مح كار باشد. 2از 11
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 .2.1.6محل نصب تجهیزات کنترل ترافیک

 در مخروط دید قرار گیرد تا جلب تاجه كند. محدوده ،جسم یا وضعیتی را كه قرار است ایمن سازی شاد ،پاشش دهد. زمان كافی برای واكنش در اختیار قرار دهد. .3.1.6يكنواختی تجهیزات کنترل ترافیک

یكنااختی تجهیزات كنترل ترافیک باعث تسهی عملكرد استفاده كنندگان از جاده میشاد.
 .2.6ويژگیهای ترافیک

از ویژگیهای ترافیک خیابانی میتاان از سرعتهای نسبتا كم ،حجم زیاد ،فضای كم برای مانار ،حركنتهنای
مكرر گردش ،حجم زیاد عابر پیاده و سایر ماانع نام برد .بزرگراههای برون شهری دارای حجم ترافینک كمتنر،
سرعت بیشتر ،تداخ كمتر با عابر پیاده و گردشهای كمتر و تجاوز كمتر به حریم معبر میباشند.
 .3.6برنامهريزی و اجرای ايمن سازی محیط کار

تجربه نشان داده است كه ایمنی رانندگان ،عابرین پیاده و پرسن در مناط عملیاتی با رعایت ماارد زیر افزایش
مییابد:
 .1.3.6میبايست حتی االمكان تداخلی با حرکت ترافیک ايجاد نشود.

 كنترل ترافیک در مناط عملیاتی میبایست بر مبنای این امر طراحی شاد كه راننندگان فقنطزمانی اقدام به كاهش سرعت میكنند كه نیاز به آن را آشكارا ببینند.
 میبایست حتی االمكان از تغییرهای مكرر و تند در وضعیت هندسی ،هماننند بارینک شندنخط یا نیاز به مانارهای سریع پرهیز شاد.
 .2.3.6رانندگان میبايست به هنگام نزديک شدن و عبور از مناطق عملیاتی به صورتی روشن و مثبتت
هدايت شوند.

 میبایست هشدار الزم تاسنط تابلاهنا و سنایر تجهیزاتنی كنه در شنرایط مختلنف جنای وروشنایی ،وضعیت خاد را حفظ میكنند به رانندگان ارائه گردد تا پیش آگاهی الزم بنه آنهنا
داده شاد.
 استفاده از روش عالمت رسانی با پرچم میتااند هدایت مثبتنی را بنه راننندگان عبناری ازمناط عملیاتی ارایه دهد.
 مساوعیت ایمنی مناط عملیاتی میبایست برعهده افرادی باشند كنه در منارد ایمننی كنتنرلترافیک آمازشهای الزم را گارانده باشند.
 3از 11
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 ممكن است برای ارائه امكان مانارهای امن برای رانندگان و همچنین حفنظ ایمننی پرسننعملیاتی ،نیاز به اصالحاتی در روش كنترل ترافیک ینا شنرایط كناری وجناد داشنته باشند.
ضروری است كه افرادی كه مساوعیت ایمنی را برعهده دارند اختیار صندور دسنتار تاقنف
كار تا زمان ارائه معیارهای ایمنی را داشته باشند.
 مناط عملیاتی میباید تحت شرایط بار ترافیكی ،نار و شرایط جای به دقت نظارت شناندتا از عملكرد ماثر و قابلیت رویت تجهیزات كنترل ترافیک ،اطمینان حاص گردد.
 تمامی تجهیزات كنترل ترافیک میبایست زمانی كه دیگر نیازی به آنها وجناد نندارد جمنع-آوری گردند.
 .3.3.6هدايت ترافیک میبايد با استفاده از تابلوها ،مخروطی هتای انعاتاف پتيير ،راه بنتدها و ستاير
تجهیزات سبک وزنی انجام پييرد که هنگام برخورد خودروها ،از خود انعااف نشان دهند.

 .4.6ناحیه ايمنی

سطح و فضای كاری و همچنین ناحیه ایمنی باید دارای مخروطهای ایمنی و نار كنافی باشند .هرگنز نبایند از
سطح ایمنی به عناان سطح كاری و یا برای ذخیره مداعح استفاده گردد.
 .5.6حفاظهای مربوط به افراد پیاده

در حفاریهایی كه در معابر عمامی انجام می شاد ،برای جلاگیری از سقاط افراد پیاده به داخ چاعه یا كاننال،
باید در طال مح حفاری از ناار هشدار زرد رنگ برای حداركشی استفاده نماد.
 .6.6تجهیزات اضافی

الزم است عالئم و تجهیزات اضافی مارد نیاز برای كنترل ترافیک به واسطه ماقعیت و محن انجنام كنار قنبالً
بررسی شاد .به عناان مثال بعضی اوقات الزم است عالئم هشدار و اخطار دهنده در هر دو طرف جناده ندنب
شاند.
 .7.6روشنايی و قابلیت انعكاس عالئم

بر اساس مفاد آیین نامه ایمنی راهها ،كلیه عالئم ترافیكی به كار رفتنه ،بایند در هنگنام تناریكی بنه انندازه روز،
روشن و ماثر باشند .بنابراین عالئم باید مستقیما تاسط یک منبع نار درونی یا بیرونی و یا با استفاده از منااد و
مداعح منعكس كننده (شبرنگ) روشن شاند.
 .8.6انواع تجهیزات ترافیكی

مخروط ایمنی ،آدمک پرچم زن ،چراغهای چشمکزن هدایت كننده ،تابلاهای هدایت كننده ،نناار هشندار زرد
رنگ ،پرچم.
 4از 11
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 .1.8.6مخروط ايمنی

 مخروطها باید دارای حداق ارتفاع  55سانتیمتر با پایه مناسب و قاب انعطاف باشند . حداق ارتفاع مخروطهای ایمنی كه در بزرگراهها و سایر راههنای تنندرو و ینا در سناعاتتاریكی به كار میروند  ،میباید  55سانتیمتر باشد.
 رنگ اصلی مخروطها باید نارنجی یا قرمز باشد. برای افزایش قابلیت رویت آنها در ساعات شب ،مخروطها باید دارای برچسب شبرنگ بادهیا مجهز به سیستم روشنایی باشند.
 شبرنگهای مخروطها باید حداق  6سانتیمتر پهنا داشته و سفید رنگ باشند . .2.8.6عالئم گياری

در زمان عالئم گااری ماارد ذی باید مد نظر قرار گیرند.
 .3.8.6پارک کردن

قب از تخلیه عالئم از ماشین و استقرار آنها ،باید وسیله نقلیه را به صارت مناسب و ایمن پارک نماد .اگر نمی-
تاان وسیله را طاری پارک نماد كه تاسط سایر رانندگان دیده شاد ،باید برای دید بهتر از چراغ زرد چشمک-
زن استفاده شاد.
 .4.8.6عالئم پیش آگاهی

اگر در محدوده مح كار به دعی وجاد قاس و یا شیبهای تند ،قابلیت دید محدود باشد ،باید از عالئم پنیش
آگاهی اضافی استفاده گردد تا رانندگان قب از رسیدن به محاطه كاری زمان كافی برای كاهش سرعت و تطبی
با شرایط محیطی را داشته باشند.
 .5.8.6روش تنظیم و استقرار عالئم

-

مخروطهای ایمنی باید بر حسب سرعت مجاز ،قب از ورود به منطقه كاری در فااصن 55
تا  055متری محاطه كاری قرار گیرد و درصارت محدودیت دید از عالئم اضنافی اسنتفاده
شاد.

-

وسیله نقلیه در مح مناسب و ایمن متاقف شاد.

-

پاشیدن عباس كار مخداص و مناسب با دید كافی در روز و شب ،بنرای كنارگران اعزامنی
است.

-

 5از 11

عالئم و تجهیزات قب از به كار بردن الزم است كنترل گردند.
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در صارت تاقف وسیله نقلیه در سطح جاده ،تدابیر حفاظتی و تمهیدات الزم بنرای عبنار
ترافیک انجام پایرد و یک تابلای ”از چپ یا از راست برانید“ در كنار آن قرار گیرد.

 .6.8.6وسیله نقلیه پارک شده

اگر از وسیله نقلیه پارک شده در ابتدای محاطه كاری برای محافظت استفاده میشاد و سرعت ترافیک عبناری
بیشتر از  55كیلامتر در ساعت میباشد ،باید یک فاصله حداق  5متری بین وسیله نقلیه و فضای كناری وجناد
داشته باشد و اگر سرعت ،كمتر از  55كیلامتر در ساعت میباشد ،مقدار فاق بنه  2متنر كناهش منییابند ،اگنر
كارگران در حال كاركردن در عقب وسیله نقلیه باشند ،باید وسیله نقلیه را طاری پارک نمناد كنه پشنت آن بنه
سمت كار باشد ،به استثنای مااردی كه دور زدنها وگردشها ایجاد خطر مینمایند (مانند راههای یکطرفه) .در
این مااقع ،وسیله نقلیه باید طاری قرار گیرد كه بدون اینكه نیاز به دور زدن داشته باشد ،بتااند به آسانی وارد و
خارج شاد.
 .5.6پرچمداری
 .1.5.6ايستگاههای پرچم داری

 ایستگاههای پرچمداری باید در فاصلهای از مناط عملیات اجرایی مستقر شاند كه رانندگانقب از ورود به منطقه ،از زمان كافی جهت كاهش سرعت برخاردار باشند.
 این فاصله ،به سرعت نزدیكی و شرایط فیزیكی منطقه بستگی دارد ،فااصن  55تنا  55متنربرای این امر مناسب هستند ،در نااحی شهری كه سرعتها كمتر است و فضای كمتنری در
خیابان وجاد دارد ،الزم است كه این فاصله كاهش یابد.
 پرچمدار باید در شانه مجاور به ترافیک تحت كنترل و یا در خطی كه راهبند قرار داده شندهاست بایستد.
 پرچمدار نباید تحت هیچ شرایطی در خطی بایستد كه ترافیک از آن عبار میكند. فاصله پرچمدار تا پرسن عملیاتی باید به اندازهای باشد كه بتااند هشدار الزم را در مااردیاز قبی خادروهایی كه از كنترل خارج شدهاند ،به پرسن ارایه نماید.
 میباید از ایستگاههای پرچمداری ،حمایت كافی به عم بیاید و تابلاهای خطرنمای پنیش-آگاهی الزم ،قب از مح ایستگاه ندب شاد.
 -ایستگاه پرچمداری در ساعات شب باید از نار كافی برخاردار باشد.
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 درمااردی كه قسمت كاتاهی از ترافیک مسدود شده است و فاصله دید كنافی وجناد دارد،استفاده از پرچمدار میتااند كافی باشد.
 .2.5.6پرچمدار

پرچم دارها در مناط عملیات اجرایی برای تاقف ترافیک یا حفظ جریان ترافیک در عبار از منطقه بنا سنرعت
كمتر در حمایت از پرسن عملیاتی به كار گرفته میشاند.
 پرچمدار میبایست در مكانی مستقر شاد كه تاسط رانندگان تمامی جهت مجاز حركت ،قابرویت باشد.
 پرچمدار باید به تنهایی بایستد و از تجمع كارگران در اطراف ایستگاه جلاگیری شاد.-

ایستگاه پرچمداری در ساعات شب ،باید از نار و دید كافی برخاردار باشد

 عالئم و پرچمهای مارد استفاده در شب و مااقعی كه محدودیت دید وجاد دارد ،منیبایندمنعكس كننده نار باشند.
 .3.5.6مشخصات پرچمدار

چان پرچمدارها مسئ ال ایمنی افراد هستند و در مقایسه با سایر پرسن عملیاتی بیشتر با مردم تماس دارند ،مهم
است كه برای این امر از كاركنان آمازش دیده استفاده شاد .یک پرچمدار باید حداق شرایط زیر را داشته باشد:
 بینایی و شناایی مطلاب حس مساوعیت برای ایمنی مردم و كاركنان رفتار ماثر با حفظ احترام هاش متاسط ظاهر آراسته .4.5.6لباس پرچمدار

 عباس پرچمدار باید به رنگ نارنجی و شام جلیقه ،پیراهن یا كت باشد. عباس پرچمدار برای استفاده در شب باید دارای شبرنگ باشد . بین رنگ عباس پرچمدار و رنگ غاعب در منطقه عملیات اجرایی ،باید تفاوت وجناد داشنتهباشد.
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 .5.5.6نحوه عالمت دادن با پرچم

 برای تاقف ترافیک ،پرچمدار باید در حاعتی كه رو به ترافیک ایستاده است ،میله پرچم را درامتداد شانه خاد به صارت افقی نگه دارد ،به نحای كه تمام سطح پرچم از زیر میله آویزان
و قاب رویت باشد و نیز برای تاكید بیشتر دست آزاد خاد را بلند نماده و كف دست را بنه
طرف وسای نقلیه مقاب كه قدد تاقف آنها را دارد ،نگه دارد.
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 برای كاهش سرعت یا اعالم هشدار به وسای نقلینه ،پنرچمدار بایند در حناعتی كنه رو بنهترافیک ایستاده است ،پرچم را به آرامی حركت دهد .در این حنال ،پنرچمدار بندون اینكنه
دست و بازوی خاد را از حاعت افقی باال تر ببرد ،پرچم را از سنطح شنانه مسنتقیم رو بنه
پایین حركت دهد.
 برای شروع به حركت و عبار وسای نقلیه ،پرچمدار باید در حناعتی كنه روبنروی ترافینکایستاده است و پرچم را پایین گرفته ،با دست دیگر به ترافیک دستار حركت بدهد.
 پرچم مارد استفاده باید به رنگ قرمز و ابعاد حداق  75*75سانتیمتر تهیه شده و به میلهایبه طال  35سانتیمتر متد شاد.
 .7مراجع
 آییننامه ایمنی راهها -قاانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

 11از 11

تاريخ تجديد نظر:

شماره تجديد نظر :

 .8اسامی تدوين کنندگان

رديف

نام و نام خانوادگي

سازمان متبوع

1

مسعود صادقی خمامی

شرکت توانیر

2

عباس جريان قلم

شرکت توانیر

3

الناز شهرابی فراهانی

شرکت توانیر

4

ايرج والیزاده

شرکت توزيع نیروی برق استان همدان

5

محمد رضا شعبانی

شرکت توزيع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

6

عبدالحسن گندم چین

شرکت توزيع نیروی برق استان خوزستان

7

مصافی رئیسی

شرکت توزيع نیروی برق شهرستان شیراز

8

رحمان اصغری حاجی آبادی

شرکت توزيع نیروی برق استان مازندران

5

رضا نهاوندی

شرکت توزيع نیروی برق استان قم
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