
 ايمنی کار با جرثقيل: نکات

س از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه پ که اخذ مجاز مرکز از را  CERTIFICATE فنی سالمت مجوز بايستی شما دستگاه       .1

 برای مدت معين صادر می شود .

 . شويد مطمئن ها ترمز و کننده قطع وکليد ها بکسل سيم بودن ،سالم روغن نشتی از دستگاه با کار شروع از پيش      .2

 . کنيد امتحان را ها واهرم هوک کار شروع از قبل     .3

 ی نموده وحتما در زير جکها الوار قرار دهيد .بازرس را ،محل زدن جک از پيش     .4

 . ندارد وجود برق شبکه شما سر باالی در شويد مطمئن     .5

 .است متر 6 برق جريان از ايمن فاصله حداقل      .6

 سازيد مطلع را ديگران زدن بوق ،با بار کردن بلند از پيش     .7

 بوط به کار خود را دقيقا می داند واطالعات فنی در مورد کار خود را دارد .مر وقوانين عالئم شما ريگر که شويد مطمئن     .8

  . بداند را  load chart بار جدول با کار طرز بايد راننده     .9

 .اگر وزن بار به اندازه ظرفيت نهايی جرثقيل باشد ،با کنترل واحد ايمنی جابجا گردد.11

  

 باشد شده نوشته   مجاز بار ميزان   safe working load (S.W.L).روی بدنه تمامی وسايل باالبرنده بايد 

 .در هوای طوفانی يا بادهای شديد کار بايد متوقف گردد .12

 .رانندگان جرثقيل بايستی دارای گواهينامه معتبرباشند ومعاينه پزشکی شوند. .13

 آنها فعر برای کافی ،زمان نصب در اشکال بروز صورت در تا گردد نصب  لين ايمنی وحتما صبح.بارهای سنگين با نظارت مسئو14

 . باشد داشته وجود

 . نمايند خودداری هوک به شدن آويزان واز شوند جابجا  MAN BASKET.نفراتی که در ارتفاع کار ميکنند بايستی بوسيله 14

 ين خود نشسته باشد ..در زمان تخليه وبارگيری راننده بايد در کاب15

 .هنگام کار گوش کردن به ضبط صوت و .. توسط راننده ممنوع است16

 .تمامی عمليات بارگيری وتخليه بايستی به آرامی صورت گيرد .17

 .تحت هيچ شرايطی بار نبايستی برای مدت طوالنی به صورت معلق در هوانگه داشته شود .18

 کابين قفل شود . ودر  .پس از اتمام کار بوم جمع شود19
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 .در نوع بوم خشک اگر طول بوم زياد است به صورت افقی روی زمين قرار گيرد .21

 .در زمان استفاده از تک واير اهرم سقوط آزاد را که سبب ميشود سيم بکسل با سرعت زياد حرکت نمايد بکار نگيريد.21

  

 توجه نماييد . کرد بلند ميتوان که باری مقدار به  JIB.در زمان استفاده از 

 .راننده بايد فقط فرمان ريگر را برای جابجايی بارها رعايت نمايد.23

 .ريگر بايستی يک نفر باشد24

 .نگيرد قرار ديگر  .تحت هيچ شرايطی نفر بين بار و جسم25

شيده ه سمت باال ک.چنانچه تعادل جرثقيل بهم بخورد در نوع تلسکوپی ميتوان بوم راجمع کرد در نوع بوم خشک بوم بايستی ب26

 شود .

 . شوند کنترل  TAG LINE.کليه بارها ونيز سبد حمل نفر در زمان جابجايی بوسيله طناب مهار 27

28.TAG LINE  شود بسته شکل و ،بکسل هوک به نبايستی. 

 .بارهای مختلف از نظر سايز بايستی جداگانه حمل شوند .29

 .هرگز زير و روی بار معلق نايستيد31

 دارد استفاده نماييد. S.W.Lتسمه ها،شگل ،واير ،هوک و..استاندارد که . از 31

 .نصب کپسول آتش نشانی در اتاق راننده الزامی بوده وراننده وريگر بايستی نحوه کار کردن با آن را بدانند .32

 .در زمان پارک کردن جرثقيل حتما از جکهای تعادلی استفاده نماييد .33

 .جکهای تعادلی در حين کار بايستی کامال بيرون آمده وبا يکديگر موازی باشند34

 .هيچ وسيله هيدروليکی مانند جکهای تعادلی ،بازوهای باالبرنده و .. نبايستی نشتی روغن داشته باشند .

 .در زمان حرکت دستگاه هيچ فردی سوار دستگاه نشود حتی ريگر .36

 . دارد بار سقوط از جلوگيری در مهمی نقش ميشود گفته  SAFETY LATCHESه اصطالح .ضامن نگهدارنده هوک که ب37

 .شرايط بد جوی می تواند در زمان انتقال بار ،شرايط کار را به نحوی تغيير دهد که سبب ايجاد حادثه گردد .38

ر اين صورت بار ميتواند بر جرثقيل اعمال .در زمان بلند کردن بار ،بايستی کامال در مرکز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غي39

 نيرو کرده وتعادل آنرا بهم بزند )بار بصورت پاندولی در می آيد (

 .در زمان نقل وانتقال بار کسی روی بار يا قالب جرثقيل آويزان نشود .41



 .در زمان جابجايی بار تا حد امکان به سطح زمين نزديک باشد41

42.BELT  ازدگی يا پارگی نداشته باشندت شوند چک کار از قبل 

 شود استفاده  SOFTNER.در گوشه های تيز بار برای جلوگيری ازصدمه به بلت وزنجير از پدينگ يا 43

 .هرگز بلت يا زنجير را از زير بار نکشيد44

 .مواظب باشيد که بلت ،بکسل،زنجير زير بار سنگين قرار نگيرند .45

46.BELT,WIRE.CHAIN مناسبی نگهداری شوند .,.. در جای خشک و 

 ميليمتر است 611.حداقل فاصله بين جرثقيل در حال گردش واجسام ثابت 7

 .راننده بايد دقيقا بار راببيند و در جايی که راننده ديد ندارد از راديوبی سيم يا وسيله ديگر برای ارتباط استفاده نمايد48

 ار داشته باشد.راننده بايد از نظر بينايی وشنوايی در وضع خوبی قر49

 .تمامی دستورات وتصميم ها دقيقا ،واضح ،روشن و شفاف بيان شوند.51

 .ريگر بايد عالمتهای استاندارد ريگری را بداند وبا راننده هماهنگ باشد51

احتياط کامل ميليمتر از زمين بلند کنيد و اگر اتفاقی نيفتاد با  151.برای جابجايی بار هايی که سنگين هستند ابتدا به اندازه 52

 بار را جابجا نماييد

 .وسايل مانند آجر يا سنگ توسط بسکتهايی که کامال محکم وارتفاع مناسبی دارند جابجا شوند تا از سقوط بار جلوگيری شود53

 .شوند ومعين مشخص..( و  بار سقوط خطر)نظير دهند هشدار وتابلوهای خطر نوار توسط کامال  LIFTING.اطراف محوطه 54

55.Man Basket  دارای بايد نيز ها S.W.L  باشند 

 : بايستی ميکنند کار  MAN BASKET.افرادی که داخل 56

 نمايند استفاده  HARENESS از        ·

 باشد شده تعبيه  MAN BASKET در داخلی دستگيره        ·

 . شود گرفته نظر در ايمنی تمهيدات اشيا سقوط از جلوگيری جهت        ·

·        MAN BASKET  شود بسته مهار طناب به . 

  

 .از گره زدن زنجير ها برای کوتاه کردن طول آنها خودداری شود .

 .تمامی قسمتهای جرثقيل به شکل روزانه ،هفتگی ،ماهيانه وساليانه بررسی ودر برگه ثبت شود58
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59.SLING  شوند وصل شگل به حلقه توسط بايستی ساقه سه يا دو های . 

 درجه می باشد . 91.زاويه بين ساقه ها 61

 .بکسلها وسيم هايی که ضربه خورده اند نبايستی بکار برده شوند61

 .برای افزايش طول زنجير از پيچ ومهره استفاده نکنيد.62

 گيرند . درصد (نبايد مورد استفاده قرار 5رشته )بيش از  21.سيم بکسلها در صورت زدگی ،زنگ زدگی و پارگی يک رشته از 63

 .طنابهای طبيعی ومصنوعی نبايستی به مواد شيميايی )اسيد ،باز و.. ( آلوده شوند .64

65.SLING  باشند خوردگی تاب وبدون صاف کامال بايستی ها. 

 ) انتهای مسدود نشده( را کنار بگذاريدEND LESS.استفاده از بکسل بدون 66

 لها زير بار نمانند.بار را روی الوار باريک بگذاريد تا بلت وبکس67

 .باشد داشته را عمليات انجام برای کافی فضای راننده و ،خلوت آزاد کامال بايستی  LIFTING.محوطه عمليات 68

 . گردد فراهم بايستی  LIFTING عمليات محوطه  .روشنايی69

 .چراغ های جرثقيل شامل بوم ،جلو ،عقب،خط،ترمز،و.. بايست سالم باشند .71

 راه رسيدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد.مانعی بين 71

 .قبل از شروع کار محل بارگيری وفرود بار را بررسی نماييد .72

 .هنگام کار در سراشيبی مراقب سقوط بار وجرثقيل باشد73

74.OUT RIGGER  نماييد محافظت موانع با برخورد از را تعادلی جکهای. 

 امال مراقب باشد تا افراد زير بار نباشند ..موقعی که بار را جابجا ميکنيد ک75

 .درمورد جرثقيلهای برجی :76

 . باشند شده محکم کامال تعادلی های وزنه       .1

 بگيريد نظر در را خاک وسستی زمين مقاومت      .2

 باشد وصاف مسطح ممکن جای تا بار فرود محل     .3

4.     PERMIT  بگيريد ايمنی از را الزم 

 از تاب خوردن بار جلوگيری نماييد .     .5

 .نماييد چک را خود بيسيم راديو      .6



 . نماييد کار کامل ديد با     .7

  

 .سيم بکسلها کامال در درام قرار گرفته باشند و روی يکديگر پيچ نخورده باشند .

.بار را طوری روی هم بچينيد که امکان برداشتن ايمن آن وجود داشته باشد و فضای کافی برای ترددماشين آالت بين آن در 78

 نظر گرفته شود .

 .سيم بکسلها نبايستی خم شوند .79

 لوگيری شود ..سيم بکسلها طبق توصيه سازنده روغن کاری شوند واز تماس آنها با اسيدها وفلزات داغ و مواد خورنده ج81

 


