
 

 

دستوالعمل کار با جرثقیل سقفی 
 .اپراتوردستگاه بايدازمهارت و تخصص كافي برخوردار بوده و آموزش هاي مربوطه را گذرانيده باشد   ( 1

عالوه براين بر روي قسمتهاي مختلف مكانيزم به تناسب مورد ميبايست . هر جرثقيل سقفي بايد كارت مشخصاتي داشته باشد كه خصوصيات جرثقيل منجمله ظرفيت در آن قيد شده باشد  ( 2
. اطالعات مورد نظر بطور واضح و روشن نوشته شده باشد 

.   فونداسيون و اسكلت بندي محل استقرار جرثقيلهاي سقفي بايستي متناسب با ظرفيت اسمي جرثقيل محاسبه گردد  ( 3

سالم بوده و هر يك از سيم بكسل ها بايدبا باري كه دو برابر بار مجاز باشد امتحان گردد و شاهين ها و وسايل كمكي "سيم بكسل هايي كه براي باربرداري بكاربرده ميشوند بايد كامال ( 4
.  انجام پذيد "  ماه يك بار بايد مجددا6تحت آزمايش قرار گرفته و آزمايش هر ,  درصد بيشتر از ظرفيت رسمي آنها باشد 25ديگر نيز بايد با باري كه     

بايستي بطور مطمئن صورت پذيرد و محكم كردن سيم بكسل ها با روشها يي كه امكان سائيدگي يا گير كردن و يا بريدگي سيم بكسل را ‘ به تجهيزات و وسائل ‘  محكم كردن سيم بكسل   (5
.                                                       در بر داشته باشند مجاز نمي باشد

. به هم بستن دو قطعه سيم بكسل بمنظور بدست آوردن سيم طويل تر بوسيله گيره مجاز نمي باشد  ( 6

. هنگام بازكردن و پيچاندن سيم بكسل به قرقره بايددقت شودكه سيم بكسل گره و پيچ تاب نداشته باشد  ( 7

. بكار بردن قرقره هايي كه چرخ آنها شكسته يا ترك داشته باشد يا اينكه بوش و محور قالب آنها سائيدگي يا ترك و يا هر نقص فني ديگر داشته با شد مجاز نمي باشد ( 8

. كنترل شود " هنگام به كار بردن قرقره ها الزم است آنرا به سيستم آويخته و قبل ازشروع كار از  طرف سرپرست فني دقيقا ( 9

. قرقره ها را بايد بطور مرتب روغنكاري نمود  ( 10

. باقي مانده باشد ‘ روي طبله حداقل يك دور ونيم سيم بكسل ‘ طول سيم بايد طوري انتخاب شود كه هنگام رسيدن قالب به پائين ترين نقطه  ( 11

. عمليات بارگيري در نزديكي شبكه جريان دار برق بايد زير نظر سرپرستان فني كارگاه انجام گيرد ( 12

تخليه و جابجا كردن فلزات يا اسكلتها داده مي شود بايد از طرف سرپرست مربوطه و يا كارگري كه از طرف او تعيين شده ‘  عالمتهاي راهنمايي كه به راننده جرثقيل بهنگام بار گيري  ( 13
. داده شود ‘ 

. در صورتي كه نقص در بستن باربند ها ديده شود بايد اقدام به پايين آوردن بدون خطر كاال نموده و سپس باربند را مرتب نمود ‘ هنگام باال بردن بار بايد مراقب وضع باربند ها بود  ( 14

. بين باربند و لبه هاي تيز بار بايد اليه اي از تخته ياآهن گذاشته شود  ( 15 

. بيرون آوردن باري كه در زير خاك يا برف مدفون بوده و يا به زمين يخ بسته چسبيده باشند بوسيله قالب جرثقيل مجاز نمي باشد  ( 16

. در زير قالب جرثقيل قرار داشته و بطور عمودي باال كشيده مي شود "قبل از اقدام به باال بردن بار بايد مطمئن شد كه بار دقيقا ( 17

گذاشته شود و ( زيرسري ) براي اين منظور الزم است زير باري كه فرود آورده مي شود اليه . هنگام پايين آوردن بار مراقبت شود كه باربند بين زمين و بار فشرده نشده باشد  ( 18
. از زير بار به وسيله ماشين آالت باالبر ممنوع است  (سيم بكسل  )كشيدن باربند 

. قطعات قابل انحناء قبل از باال بردن بايد به وسيله فلز يا تخته بطور موقت تقويت شوند  ( 19

براي حفاظت محدوده خطرناك بايد عالمت ها و  موانع . محدوده خطر ناك تلقي شده و توقف افراد در اين محدوده در تمام مدت عمليات ممنوع مي باشد ‘ محوطه زير بار باالبرده شده  ( 20
.  احتياطي نصب شود 

 الي 25اول به اندازه . باال بردن باري كه وزن آن نزديك به حد مجاز ظرفيت مكانيزم مي باشد نبايستي به صورت يكباره صورت گيرد بلكه الزم است به صورت مرحله اي انجام شود  ( 21
ادامه عمل باال بردن پس از حصول اطمينان كامل از محكم باربندي شدن بار .  سانتي متر از زمين بلند شده و دستگاه براي رسيدگي به باربند ها و مهار ها و مكانيزم باال بر متوقف گردد 30

. مجاز است 

متوقف شده و پس از پايين آورن بار " مهار ها و يا در مكانيزم دستگاه جرثقيل مشاهده شود بايستي عمليات فورا‘ نقصي در باربندها ‘ در صورتي كه هنگام عمليات باال بردن بار ( 22
. نسبت به رفع مورد اقدام گردد ‘  بطور ايمن 

.  فرود آمدن از روي طناب و فرود آمدن با قالب جرثقيل ممنوع مي باشد ‘  به دست گرفتن طناب هنگام كار جرثقيل ‘  پايين آوردن قرقره جرثقيل با كمك وزن بدن  ( 23

. معلق نگهداشتن بار در هوا هنگام تعطيلي كار ممنوع مي باشد  ( 24

ساير افراد حق ندارند بارها را بسته . كار اين شخص قالب كردن طناب يا كابل به دور بار براي بلند كردن آن مي باشد . به همراه جرثقيل بايستي يك نفر قالب انداز به كار گمارده شود  ( 25
. و يا به راننده دستگاه براي بلند كردن بار دستور دهند 

. در جرثقيل هاي كابل دار تا آنجا كه امكان دارد مي بايستي پله ها و سكو هاي ورودي به جرثقيل به نحوي تعبيه شود كه راننده بتواند به راحتي وارد كابين خود شود  ( 26

. در نقاطي كه ديد ضعيف است چنگك يا قالب جرثقيل بايستي با رنگ قابل ديدمناسبي رنگ آميزي شود  ( 27

. چنگك يا قالب جرثقيل بايستي داراي قفل يا زبانه اي باشد كه از رها شدن ناخواسته سيم بكسل يا بار از آن جلوگيري نمايد  ( 28

. مورد بازرسي قرار گيرد تا به نحو شايسته اي بتوان از آن استفاده كرد " كليدهاي فرمان دستي جرثقيل ها  بايد مرتبا ( 29

. كليه سيمها و اتصاالت الكتريكي اطراف كابين راننده بايستي مجهز به حفاظ و عايق هاي مناسب باشد  ( 30 

حوالي نردبانهاي مربوطه و زير دستگاه جرثقيل بايستي روشنايي كافي تامين گردد تا سايه اي را كه بر اثرحركت جرثقيل ايجاد مي شود جبران ‘ ( كابين ) در اتاق هاي كنترل جرثقيل  ( 31
. نمايد 

. وسايل تامين روشنايي بايد طوري تعبيه گردد كه باعث ايجاد خيره گي در چشم راننده ننمايد ( 32

. سرعت پايين آوردن بار نبايد از سرعت باال آوردن بار بيشتر باشد  ( 33

. ندارد ‘ راننده جرثقيل موظف است درحين كار جرثقيل در پشت دستگاههاي كنترل باقي بماند و  راننده جرثقيل اجازه ترك جرثقيل را تا زماني كه بار آن معلق است  ( 34

. در ابتدا و انتهاي ريل جرثقيل بايستي كليدهاي قطع كننده الكتريكي تعبيه شود  ( 35

. نصب شود  ( STOP )در دو طرف هركدام از ريلها بايد متوقف كننده  ( 36

. همگي بايد به موقع بازرسي و آماده به كار شوند ... ورودي هاي پل و كابين و ‘  قطع كننده هاي انتهاي ريلها ‘  سوييچهاي قطع كننده ‘ محدودكننده بار ‘ محدودكننده سرعت  ( 37

. جرثقيل بايد مجهز به سيستم اعالم خطر باشد  ( 38

. سيم بكسل جرثقيل هاي سقفي باالي كوره هاي ذوب بايد پوشش عايق حرا رتي داشته با شد  ( 39

. در مواقع تعمير و بازديد از سيستم جرثقيل سقفي بايستي كليه مقررات ايمني كار در ارتفاع رعايت گردد  ( 40

. افرادي كه وظيفه مهار بندي و يا بار بندي به آنها سپرده شده است بايستي آموزش الزم را در اين زمينه ديده باشند   ( 41

. كسي كه وظيفه بار بندي را بر عهده دارد قبل از شرو ع كار بايد وسايل كار را بازرسي و  در صورت مشاهده نقص آنرا به مسئول مربوطه گزارش نمايد  ( 42

. بداند‘  مسئول جرثقيل بايد وزن قطعه يا تجهيزات مورد نظر را كه براي حمل با جرثقيل تعيين شده اند  ( 43

راننده جرثقيل به اتفاق سيم بكسل بند همه روزه قبل از شروع كار بايد سيم بكسلها را بازديد نمايد و در صورت پيدا شدن نقص  يا منقضي شدن مدت آزمايش سيم بكسل بايد از  ( 44
. سرويس خارج گردد 

. يكايك حلقه هاي آن از نظر  وجود ترك خوردگي و يا به هم پيچيدگي  مورد آزمايش قرار گيرند‘ چنانچه جهت بستن يا باال بردن بار از زنجير استفاده شود بايد قبل از استفاده  ( 45

. بستها و گير ه ها بار بند و بكسلها بايستي بدون عيب باشد ( 46

 .صحبت با تلفن همراه هنگام كار با جرثقيل ممنوع مي باشد  ( 47
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