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  پیشگفتار

هـاي   عنـوان یکـی از مولفـه     در این بین توسعه شهري بـه      . هاي جوامع بشري امروز است      آرمان  یکی از مهمترین   "توسعه"

هـاي مناسـب در شـهر از مهمتـرین         منظـور ایجـاد زیرسـاخت      هاي عمرانـی بـه     انجام پروژه . رود شمار می  توسعه جوامع به  

  .هاي مدیریت شهري در این راستاست فعالیت

  داراي 2زیـست  ا جامعه و مردم از نقطـه نظـر موضـوعات ایمنـی، بهداشـت و محـیط      ها به دلیل تعامل نزدیک ب     این پروژه 

منـد و تحـت    هاي شهري در یک قالب نظـام  رو پرداختن به موضوعات در پروژه از این. باشند  حساسیت و اهمیت فراوان می    

محیطـی    مـالی و زیـست  هاي مدیریت ارشد شهرداري تهران به منظور کاهش پیامدهاي نامطلوب جانی، کنترل از خواسته  

  .باشد هاي عمرانی می فعالیت

این اهمیت مدیریت ارشد شهرداري تهران و سـازمان مهندسـی و عمـران شـهرداري تهـران را بـه عنـوان متـولی انجـام                   

هـاي    در فعالیـت HSEهاي عمرانی شهرداري تهران بر آن داشت تا اقدام به ایجاد مکانیزمی جهت بهبـود وضـعیت            پروژه

  .باشد  میHSEدار  هاي اصلی در ایجاد این مکانیزم تدوین دستورالعمل اجرایی اولویت یکی از فعالیت. دنخود نمای

   مجموعه حاضر با عنوان 

  "آالت و تجهیزات ایمنی کار با ماشیندستورالعمل  "

  .ومین دستورالعمل از این مجموعه استد EDO 607 با شماره 

ریزي سازمان مهندسی و عمران شـهر تهـران،    برنامه مهندسی و معاونت محترمشایان ذکر است که این مجموعه با تالش        

جناب آقاي مهنـدس رحمتـی و توسـط    ، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران  و معاونت اجراییجناب آقاي دکتر رضایی 

نی کـه در  از زحمات این عزیـزان و تمـام همکـارا   . وري تدوین گردیده است  شرکت مهندسی مروجان بهره    HSEآکادمی  

  .اند صمیمانه سپاسگزاریم تدوین این مجموعه ما را یاري نموده

                                                                                                    سید مسعود نصر آزادانی

                    مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران                                                                     

  

                                                   
2 . Health, Safety & Environment 
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  ازمان مهندسی و عمران شهر تهران   سدستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات و ماشین آالت سنگین            
 

 ١

  مقدمه
هاي عمرانـی   در پروژه. باشند آالت و تجهیزات آن می     یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمان، ماشین           

سـنگین امـري   آالت  هاي اجرایی آن، استفاده از ماشـین  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با توجه به نوع فعالیت  

وري و  استفاده از تجهیزات مناسب و استفاده مناسب از تجهیزات موجود در راستاي افزایش بهـره         . ناپذیر است   اجتناب

آالت بـا   کنندگان ماشین رو الزم است استفاده از این . سزایی برخوردار است    آالت از اهمیت به     ایمنی تجهیزات و ماشین   

 مورد توجـه قـرار   ها دستگاهآالت و  حظات ایمنی را در خصوص کار با انواع ماشینها آشنا شوند و مال   انواع خطرات آن  

آالت  هاي ایمنی در کار با تجهیزات و ماشـین  دنبال ارائه راهنمایی هاي شهري به این مجموعه با تمرکز بر پروژه    . دهند

    .باشد سنگین می
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 ٢

  هدف . 1
 در کـار بـا ماشـین آالت و      HSEیک راهنمـا بـه منظـور لحـاظ کـردن اصـول              هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه       

  .باشد تجهیزات سنگین و نیز آموزش و راهنمایی افراد می

  

  دامنه کاربرد. 2
هـاي پیمانکـاري سـازمان مهندسـی و      آالت سنگین در کلیـه فعالیـت      این دستورالعمل براي کار با تجهیزات و ماشین       

  .ه استعمران شهر تهران تدوین گردید

  

  ها مسئولیت. 3
  سازمان مهندسی و عمران شـهر تهـران  HSE واحد مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده         .1

  . است

 سـازمان مهندسـی و عمـران شـهر تهـران انجـام       HSEبازنگري و تجدید نظر در این دستورالعمل توسط واحد         .2

توانند نظرات و پیشنهادات خـود       کنندگان دستورالعمل می   ادهکلیه کارکنان سازمان، پیمانکاران و استف     . گیرد می

 . سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ارائه نمایندHSE را به واحد 

هـاي پیمانکـاري موظفنـد بـراي کـار بـا انـواع ماشـین آالت و تجهیـزات از مفـاد ایـن              کلیه کارکنـان مجموعـه     .3

 .دستورالعمل پیروي نمایند

  

  شرح . 4

  کلیات. 4-1 

  تعمیر و نگهداري ماشین آالت. 4-1-1  

دار دیگري اعالم نماید که ماشینی باید تحت  آالت و یا هر شخص صالحیت    اگر مهندس تعمیرات، تعمیرکار ماشین    . 1

  .کار گرفته شود تعمیر قرار گیرد، آن ماشین تا رفع عیب کامل نباید به
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 ٣

فاصله و بـدون معطلـی توسـط اپراتـور آن ماشـین گـزارش       آید باید بال وجود می هر عیب و نقصی که در ماشین به      . 2

  .گردد

خارج از سرویس، ماشین ( شود باید برچسب زده شده و روي آن نوشته شود     هر ماشینی که دچار عیب و نقص می       . 3

  .و کار با آن باید ممنوع گردد تا آنکه عیب دستگاه رفع شود) کار نیاندازید را به

  .شود باید در پرونده درج گردد تا پرسنل تعمیرکار به آن رجوع نمایند اه انجام میتمام تعمیراتی که روي دستگ. 4

هـا بایـستی در زمـان     هایی که باید در حین روشن بودن ماشین انجام گردد، تمام ماشـین  جز تعمیرات و تنظیم     به. 5

  .تعمیر خاموش باشند

  .ها قطع گردد اید برق آنهاي الکتریکی تحت تعمیر هستند ب نزمانیکه ماشی. 6

ها و باالبرها در کنار دسـتگاه بـصورت معلـق قـرار      آالت یا قطعات متعلق به آنها که بوسیله جک      تجهیزات و ماشین  . 7

  .هاي نگهدارنده نگه داشته شود باید قبل از آنکه کسی در زیر آنها کار کند اساساً بوسیله قفس. گیرد می

  

  قوانین ایمنی عملی براي رانندگان . 4-1-2

رانندگی ایمن به این مفهوم است که راننده عالوه بر رعایت اصول ایمنی در رانندگی، باید بـراي اعمـال غیـرایمن              . 1

  .العمل مناسب اتخاذ نماید سایر رانندگان نیز عکس

اي و شهري آشنایی کامـل داشـته باشـد و در صـورت شـک و تردیـد بایـد از                   راننده باید با مقررات ترافیکی جاده     . 2

  .کنان راهنمایی و رانندگی، مسئولین و یا همکاران راهنمایی الزم را اخذ نمایدکار

  .حد مجاز سرعت باید همراه با شرایط آب و هوا، شرایط جاده و ترافیک رعایت شود. 3

ه هاي وسائط نقلیه باید حداقل بـه انـداز   راننده. آالت دیگر با فاصله کم بسیار خطرناك است  دنبال ماشین   حرکت به . 4

  . برابر طول سایر وسایل از آنها فاصله بگیرند3

وسایل نقلیه هرگز نباید پشت وسایط نقلیه سنگین پارك شوند، زیرا ممکن است اپراتورهاي وسایط نقلیه سـنگین    . 5

  .محدودیت دید داشته باشند و در بعضی جهات اصالً دید نداشته باشند

  .و زمین خوابیده رد نشویدهایی که ر هرگز با وسیله نقلیه از روي کابل. 6

هاي کامیون نباید وسایط نقلیه خود را خیلی نزدیک به سطوح بارگیري پارك کنند، پـارك وسـایل بایـد در       راننده. 7

  .یک فاصله مطمئن صورت گیرد
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 ٤

پهلو ها فاصله بگیرید، چون احتمال سقوط مواد و مصالح از      تا جایی که ممکن است از آن       ها  کامیونزمان بارگیري   . 8

  .ها وجود دارد و از گوشه

  

  ایمنی در کار با کامیون. 4-2 

ها  از جمله نقاط ضعف کامیون. هاي شهري استفاده از کامیونهاي کمپرسی است      ترین روش باربري در پروژه     متداول   

ده کمتـر  باشد، زیرا در هواي بارانی چسبندگی آنها به جـا  واژگون شدن در صورت لغزندگی سطح جاده یا خیابان می         

  .شود و احتمال تصادف و سقوط به داخل گودالها وجود دارد می

  عواملی از قبیل سرعت زیاد، عدم دید، نبود روشنایی کافی، پیچ تند جاده، وجود مه، گردو خاك ماشینهاي 

تمـال  کن و امثال اینها سبب کم شده میـدان دیـد راننـده و افـزایش اح     جلویی، بارش برف و باران و خرابی برف پاك   

  .شود تصادف و حادثه می

توان رانندگان را از نقاط حساس و خطرناك مطلع ساخت و بدین ترتیـب از تـصادف               با نصب عالئم هشدار دهنده می     

  EDO 612ها در نشریه ایمنی انحراف ترافیک بـه شـماره   این عالئم و شرایط نصب و استفاده از آن. جلوگیري کرد

  .ن آمده استسازمان مهندسی و عمران شهر تهرا

تعمیر و مرمت به موقع جاده توسط یک تیم مخصوص نگهداري جاده که مجهز بـه وسـایل کـافی از قبیـل بولـدوزر،             

هاي خدمات شـهري بایـد بـه     ي شن پاش باشند از جمله مواردي است که در برنامه    ها  دستگاهپاش، و    هاي آب  ماشین

  . آن توجه شده باشد

  

  تجهیزات ایمنی . 4-2-1 

  : ها با وسایل ذیل ضروري است کامیونتجهیز  .1

  .آید آژیر مخصوصی که هنگام تجاوز سرعت کامیون از حد مجاز به صدا در می .2

  چراغ پرنور در عقب کامیون براي روشنایی در شب جهت حرکت به طرف عقب .3

  هاي بزرگ و استپ پر نور و سالم در عقب کامیون حتی براي روز چراغ .4

  هاي عقب ترمز اضطراري چرخ .5
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 ٥

  بین عایق هوا و سیستم تهویه و گرم کننده و داراي وسایل رفاهیکا .6

  مالحظات ایمنی هنگام کار با کامیون. 4-2-2  

آلود، و در کلیه حاالتی که میدان دید راننده کمتر از فاصله ترمز است نبایستی اجـازه راننـدگی       در هواي مه   .1

  .از نیستصدور اجازه حرکت به کامیونهاي داراي نقص فنی مج. داده شود

ها دچار نقص فنی گردیده ممکـن اسـت    رسانی آن ي سوختها هایی که انباره سوخت و یا لوله  کار با کامیون   .2

  .هایی باید خودداري شود لذا از رانندگی با چنین کامیون. سوزي شود منجر به وقوع آتش

اي توقف نماید که  در منطقهرسد باید نوبت بارگیري را رعایت کرده و   اي که به منطقه عملیات می      هر راننده  .3

خارج از عملکرد بیلهاي مکانیکی بوده و قبل از دریافت اجازه حرکت از طرف مسئول بیل مکانیکی کـامیون       

  .را به حرکت در نیاورد

افـراد حـق   . تواند بدون خطر کار کند که از لحاظ فنی خوب، سالم و بـدون اشـکال فنـی باشـد         ماشینی می  .4

  .اي نقص فنی است استفاده کنندندارند از خودروئی که دار

و در ضـمن بازدیـد از     . راننده موظف است قبل از شروع به کار از قـسمتهاي مختلـف ماشـین بازدیـد کنـد                   .5

قبل از حرکت  . جزئیات و قسمتهاي فنی که بیشتر به حفاظت و ایمنی وابسته است یاید دقت بیشتري کند               

  .خودرو الزم است از مخازن سوخت و روغن بازدید کند

  :هاي کمپرسی که داراي نقصهاي زیر باشند اکیداً ممنوع است استفاده از کامیون .6

ي پنوماتیکی، درسـت کـار   ها دستگاههنگام نشت روغن از سیستم هیدرولیکی، کاهش فشار هوا در سیستم            : ترمزها  

  سنج کمپرسورها، خوردگی یا شکستن، اجزاء مکانیکی دستگاه، سالم نبودن ترمز  نکردن فشار

  ها تی، رگالژ نبودن ترمزها، کم باد بودن الستیکدس

ها در نقـاط اتـصال    هنگام ظاهر شدن شکاف عرضی در طول شاسی، شل بودن و یا فقدان میخ پرچ     : قسمت شاسی   

  فرمان، مشاهده تغییر شکل شاسی

هـا، سـالم    تیکمطابق نبودن مقدار باد الستیک با فرم مخصوص، پـاره و زده شـدن السـ   : ها و تایرها   در مورد چرخ  

  ها نبودن قفل چرخ

  ها، لقی فرمان دست هاي وارده، آزاد نبودن گردش سگ شدگی و فرورفتگی سیبک فرمان و دیگر خرابی خم: فرمان 
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  ، چراغ راهنما، استپ)نور باال و نور پایین(به موقع کار نکردن چراغ روشنایی : در مورد روشنایی 

 50بـاطري بـیش از   ) خالی شدن(ها، دشارژ شدن بودن آب اسید در باطرينشت کردن و یا کم      : ها   در مورد باطري  

  . درصد در زمستان25درصد حجم آن در هنگام تابستان و بیشتر از 

  

  ها مقررات ایمنی هنگام تعمیرات فنی و سرویس کامیون. 4-2-3  

زات، وسـایل قطعـات یـدکی،       تجهی. هاي تعیین شده انجام شود     ها باید در مکان     تعمیرات فنی و سرویس کامیون     – 1

  .آالت و وسایل براي انجام کارها، قبل از تعمیر خودرو باید تمیز و عاري از خاك و گل باشد

 هنگام قرار دادن کامیون کمپرسی روي چال براي تعمیرات فنی و یا سرویس الزم است دقت به عمـل آیـد کـه            – 2

  .موتور آن در حال کار است یا خیر

یون باید روي فرمان آن تابلویی مبنی بر ماشین در دست تعمیـر اسـت و اسـتفاده از آن مجـاز                  هنگام تعمیر کام   – 3

  .باشد نصب گردد نمی

هایی که سیم تلفن برق کشیده شده و یا در نـواحی سرپوشـیده کـه ارتفـاع آن       باال بردن اطاق اتومبیل در محل     – 4

  .کافی نیست ممنوع است

  .ي باالبرنده سالم باشندها دستگاهمپرسی حتماً باید داراي هاي ک هاي کمپرسی و یدك  کامیون– 5

  

  ایمنی در کار با بلدوزر. 4-3 

  کلیات. 4-3-1  

  .اند و در این زمینه، مهارت کافی دارند هاي الزم را دیده  رانندگی با بلدوزر را باید به افرادي سپرد که آموزش-  1

  .ز رانندگان گرفته شود در طول هر سال باید، یک مرتبه آزمون ایمنی ا-  2

آالت باید در هر شیفت از طرف راننده، در هر هفتـه        سالم بودن ماشین  . مجاز است  کارکردن فقط با ماشین سالم       -  3

از طرف مکانیک قسمت، و در هر ماه از طرف مهندس ارشد و یا افراد مسئول دیگر مورد بررسی قرار گیـرد و نتیجـه            

  . با ماشین آالت و تجهیزات معیوب خودداري شوداز کارکردن. آن در دفتر ثبت شود
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 ٧

اي صاف و افقی نگه داشت و موتور را خاموش کرد و     براي تعمیرات، روغنکاري و رگالژ باید بولدوزر را در محوطه          -  4

  .بیل را روي زمین قرار داد

اي مطمئن تکیـه داد و   ي پایه به منظور بازدید قسمت زیر بیل بولدوزر، باید موتور آن را خاموش کرد و بیل را رو        -  5

  .آنگاه آن را بازدید کرد

  . محوطه محل تخلیه، همیشه باید پاکیزه و تمیز نگه داشته شود-  6

  .وارد شوند  افراد متفرقه حق ندارند به کابین بلدوزر-  7

حمـل و  . ز اسـت ها، اطاق سیار و غیره به وسیله بلدوزر فقط با بکسل بند ثابت مجـا         حمل و نقل ماشین، مکانیزم     -  8

کـردن بلـدوزر    در صورت لزوم باید از بکسل بند ثابـت بـراي بکـسل            . نقل بلدوزر معیوب باید توسط تریلر انجام گیرد       

  .استفاده کرد و بیل را باید پائین نگه داشت

  . انجام گیرد که بلدوزر خاموش است تعمیرات بلدوزر باید وقتی- 9

  .مضمون زیر در محل روي استارت ماشین نصب شود به هنگام تعمیرات، باید یک آگهی با -  10

  ".ماشین در حال تعمیر است آن را روشن نکنید"

  .تنهایی کار کند و حتماً باید یک نفر به عنوان کمک و مراقبت، حضور داشته باشد  اپراتور تعمیرات نباید به– 11

  .هاي بلدوزر سوار شود کس حق ندارد بر روي تیغه  هیچ-  12

  .اي که باال قرار گرفته شده است، عبور کرد باید از زیر تیغه هرگز ن-  13

جایی دستگاه از یک محل به محل دیگر، باید آن را محکم بـست و جلـو چرخهـاي آن را کـامالً                 به هنگام جابه   -  14

  .مسدود کرد

لو متر در سـاعت   کی16 تا 8 متر و سرعت مجاز آنها بین    90 فاصله اقتصادي حمل مواد با بلدوزر چرخ زنجیري          -  15

  .است

  . کیلومتر در ساعت است48 تا 32 سرعت مجاز بلدوزر چرخ الستیکی -  16

  . داشتن گواهی نامه ویژه کار با بلدوزر، براي متصدي آن الزامی است-  17

  . از نگه داشتن مواد قابل اشتعال مانند بنزین، گازوئیل، نفت و روغن در داخل کابین بولدوزر، خودداري شود-  18

  

  مالحظات ایمنی قبل از شروع به کار بلدوزر. 4-3-2  
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 ٨

هـاي   ها و گیره باید وضعیت ترمزها، جلو برنده.  قبل از شروع به کار راننده باید از سالم بودن ماشین مطمئن شود            -  1

  .نگه دارنده را کنترل کرد

  . در صورت وجود نقصی در ماشین باید سرپرست مربوطه را مطلع کرد-  2

  .اندازي و حرکت، راننده موظف است با دادن عالمت از نبود افراد در نزدیکی خود مطمئن شود  راه قبل از-  3

  . در شب باید روشنایی کافی براي کار بلدوزر وجود داشته باشد-  4

  . قبل از شروع به کار باید وضعیت چراغهاي بلدوزر بررسی شود-  5

  .کاري در حین کار ممنوع است گریس. کاري شود و روغنکاري   قبل از شروع به کار، بلدوزر باید گریس-  6

  . هر راننده و کمک راننده باید ساعت تحویل شیفت را در دفتر مخصوصی یادداشت و آن را امضاء کند-  7

 در محل مانور بلدوزر نباید موانعی مانند کابل و نظـایر آن وجـود داشـته باشـد و ایـن موانـع بایـد بـا دسـتکش                   -  8

 . شوندمخصوص برداشته

  . رانندگان همیشه باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند– 9

  

  مالحظات ایمنی در حین کار با بلدوزر. 4-3-3  

  . هاي بلند که احتمال ریزش دارد جلوگیري شود  از نزدیک شدن به توده-  1

  .ها نباید کار کرد  در فاصله نزدیک به لبه-  2

  .ها قرار ندهید کنید، هرگز تیغه دستگاه را موازي لبه و باریک کار میهاي نزدیک به هم   زمانی که بین لبه- 3

  .   رها نمودن بلدوزر با موتور روشن، بدون نگهبان و همچنین باال نگه داشتن بیل از زمین جایز نیست- 4

  . ایستادن روي شاسی و یا بیل بلدوزر در حال کار ممنوع است- 5

  .راي جلوگیري از سقوط همیشه مانعی جلوي چرخهاي دستگاه قرار دهیدها، ب  در حین تخلیه در نزدیکی لبه-  6

  . هنگام تخلیه باید از محدوده محل تخلیه فاصله گرفت-  7

 درجـه  30 درجـه و در سـرازیري    25تواند کار کند، در سـرباالئی        اي که بلدوزر چرخ الستیکی می       حداکثر زاویه  -  8

  .است

هاي هشدار دهنده نظیر عالئم صوتی بوق، زنگ یـا   و و عقب، مجهز به سیستم      بلدوزر باید به هنگام حرکت به جل       -  9

  .سوت باشد
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 ٩

دنده عقب گرفتن . دار نزدیک شود   تواند با بیل جلو به طرف لبه شیب         به هنگام هموار ساختن زمین، بلدوزر می       -  10

  .دار جایز نیست بلدوزر در محل شیب

  . از روي کابل برق عبور نکند به هنگام کار باید مواظب بود تا بلدوزر-  11

  .کنند  درجه را بدون دشواري طی می45  بلدوزرهاي چرخ زنجیري تا شیب -  12

  

  مالحظات ایمنی در پایان کار با بلدوزر . 4-3-4  

  . در پایان کار باید بلدوزر را از نزدیکی جبهه کار دور نگه داشت و بیل آن را روي زمین قرار داد-  1

  .شیفت دستگاه باید تمیز شود در پایان هر -  2

  . در صورت مشاهده نقص، براي اطالع شیفت بعدي آنها را یادداشت کرد و سرپرست شیفت را مطلع ساخت-  3

زیـرا احتمـال حرکـت خـود بـه خـود و ایجـاد          . دار باید اجتناب کرد     از متوقف کردن بلدوزر بر روي سطح شیب        -  4

  .خسارت وجود دارد

  .شود، باید دنده در وضعیت خالص قرار گیرد و قفل ترمز در وضعیت ترمز باشد رك می هنگامی که ماشین پا-  5

  . توقفگاه بلدوزر باید از انبارهاي سوخت فاصله داشته باشد-  6
  

  ایمنی در کار با لودر. 4-4 

  کلیات . 4-4-1  

  .  در هواي سرد از کمک استارت پیشنهادي سازنده استفاده کنید-  1

  .آنها را زیاد به کار نبرید.  کمک استارت قابل اشتغال هستند بعضی از مواد-  2

  هنگام استفاده از مواد کمک استارت سیگار نکشید و به هنگام مصرف محتوي آنها را نسوزانید و سـوراخ نکنیـد             -  3

  .زیرا امکان انفجار وجود دارد

تی در فضاي بسته روشـن باشـد، بایـد    اگر الزم است که ماشین مد    .  گاز حاصل از اگزوز ممکن است کشنده باشد        - 4

  .تهویه کافی در محل تامین شود

 براي دید بهتر در روزهاي طوفانی، بار را پائین نگه دارید و اگر ممکن است در جهتی حرکت کنید که بـاد پـشت         - 5

  .سر شما باشد
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 ١٠

 نفر براي کار ماشین و نفـر   در جاهایی که احتمال خطر وجود دارد، باید حتی االمکان دو نفر با هم کار کنند، یک   - 6

  .دیگر براي راهنمایی و مراقبت

  . از خطوط هوایی برق فاصله مناسبی داشته باشید- 7

  .شوند پرهیز کنید آلودگی می ها که موجب خواب بخش آور و آرام  از مصرف داروهاي خواب-  8

  . باشد به هنگام استفاده از کابل براي انتقال بار، کابل نباید بریده و فرسوده-  9

  . زمانی از ماشین پیاده شوید که ماشین کامالً توقف کرده باشد-  10

هاي نرم و خیس براي سهولت کار بهتر اسـت از زنجیرهـاي سـیمی بـراي افـزایش اصـطکاك السـتیک          در پله  -  11

 .استفاده شود

  .نامه ویژه کار با لودر براي متصدي آن الزامی است  داشتن گواهی-  12

  .ندارد بر روي تیغه لودر سوار شودکس حق   هیچ-  13

  . نگهداري مواد قابل اشتعال در داخل کابین لودر ممنوع است-  14

آیـد   هر عیب و نقصی که در ماشین به وجود مـی . تواند باعث خسارت جدي شود    یک عیب جزئی و مختصر می      -  15

  .باید به سرپرست مربوطه گزارش داده شود

  .در محل کار خودداري شود از شوخی و مصرف مواد مخدر -  16

  

  مالحظات ایمنی قبل از شروع کار با لودر . 4-4-2  

  .ها را تمیز کنید تا دید شما واضح باشد  قبل از شروع به کار شیشه-  1

  . قسمتهاي مختلف دستگاه را بررسی کنید که نقصی نداشته باشد-  2

  .کاري مورد نیاز دستگاه را بررسی کنید کاري و گریس  روغن-  3

  .هاي شیفت قبل مربوط به نواقص دستگاه را مطالعه کنید  یادداشت– 4

  .هاي آلوده به گریس و روغن و گل، داخل کابین ماشین نشوید تر، گریسی و یا گلی یا با کفش   هرگز با دست-  5

زان کنیـد و  صـندلی خـود را میـ   . ها و سایر تجهیزات به عنوان پله براي رفتن به کـابین اسـتفاده نکنیـد                از چرخ  -  6

  .کمربند ایمنی را ببندید

  .زدن و حرکت کردن، اطرافیان را مطلع کنید  بهتر است قبل از استارت-  7
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 ١١

برید، رشته سیم منفی را به منفی و مثبت را بـه مثبـت وصـل        کردن موتور، کابل سیار به کار می        اگر براي روشن   -  8

  .کنید تا از بروز جرقه جلوگیري شود

  .ها را آزمایش کنید و مطمئن شوید که قادر به توقف ماشین هستید مزها و تر  سرویس-  9

  .هاي ماشین را آزمایش کنید  دنده-  10

  .هاي مخصوص عقب را کنترل کنید ها را کنترل کرده و هشدار دهنده  چراغ– 11

  . بیل دستگاه را آزمایش کنید-  12

  

  مالحظات ایمنی در حین کار با لودر . 4-4-3  

  .گونه تعمیراتی را انجام ندهید که موتور لودر روشن است، هیچ هنگامی -  1

  .هاي ایمنی را در نظر داشته باشید ها، رعایت حریم ها و پرتگاه  در لبه-  2

  . به هنگام عقب و جلو رفتن لودر باید عالئم هشدار دهنده صوتی اعالم شود-  3

د زیرا هنگام دور زدن، امکان سقوط و صدمه دیدن او  هرگز به کسی اجازه ندهید که روي محور ماشین قرار بگیر-  4

  .وجود دارد

  . هرگز بار را باالي سر افراد و کابین تراك حرکت ندهید-  5

  . در سطوح ناهموار، با کاهش سرعت، کنترل کامل لودر را در اختیار داشته باشید-  6

  .شوند در غیر این صورت مانع دید می به هنگام حرکت، صندوقه و متعلقات آن را پائین نگه دارید، زیرا -  7

  .هرگز ماشین را در سرازیري خالص نکنید. ها، با دنده مناسب حرکت کنید  به هنگام پائین آمدن از تپه-  8

  . به هنگام بارگیري تراك، مواظب باشید صندوقه یا بار را به تراك یا هر وسیله دیگر که زیر بار است، نزنید-  9

  . درصد است30براي کار با لودر چرخ الستیکی  حداکثر شیب مسیر -  10

  

  مالحظات ایمنی در پایان کار با لودر . 4-4-4  

  .هاي دیگر تمیز کنید  پس از خاتمه کار، دستگاه را از گرد و غبار و روغن و آلودگی-  1

گیري از حرکـت   ماشین را در سطح شیبدار متوقف نکنید و در صورت الزام به توقف در سطوح شیبدار، براي جلو     -  2

  .هاي آن قرار دهید ماشین موانعی در جلوي چرخ
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 وجود هرگونه نقص را به سرپرست شیفت اطالع دهید و موارد را به صورت کتبی نیز در دفتر مخـصوصی بـراي                  -  3

  .اطالع اپراتور بعدي و تعمیرگاه یادداشت کنید

  . بیل دستگاه را روي زمین قرار دهید-  4

  .حوطه عملیات متوقف کنید لودر را خارج از م-  5

  . پس از متوقف کردن دستگاه، براي مشخص شدن در شب، از شبرنگ، چراغ و یا حفاظ استفاده کنید-  6

  . محل توقف ماشین باید از انبارهاي سوخت فاصله داشته باشد-  7

  

  ایمنی در کار با جرثقیل. 4-5 

  کلیات. 4-5-1  

 . رل حفاظتی باید در دسترس اپراتور باشنداتاقک یا کابین اپراتور و دیگر وسایل کنت - 1

هاي جرثقیل آویزان شـده و  راننده جرثقیل نباید اجازه دهد که کسی در روي بار سواره شده و یا به قالب و کابل   - 2

  . با آن حمل شود

کنـد بایـد بـه     کند یا به جهتی است که کابین حرکت می  وقتی اپراتور رو به محلی است که قالب بار حرکت می           - 3

  هاي دسترسی داشته باشد ام دگمهتم

 کند دید داشته باشد  طراحی کابین باید بصورتی باشد که اپراتور در همه جهات و همه نقاطی که بار حرکت می - 4

 . گذاري شود و با نقش و عالمت مشخص شوند هاي کنترل باید عالمت تمام اهرم - 5

کنـد بـه حالـت     ا  وقتی اپراتور اهرم را رها می تspring returnهاي کنترل باید داراي فنر برگشت باشند  اهرم - 6

 . گردد اولی بر

گیرند باید داراي وسایل محدود کننـده یـا قطـع کننـده باشـند تـا در                 آالتی که در جرثقیل قرار می      تمام ماشین  - 7

سـایل  گردند،  اگر اپراتور به اضـافه ظرفیـت بـار آگـاه نباشـد نیـز و       صورت افزایش بار از حد ایمن باعث توقف بار می       

 کنند  محدود کننده یا قطع کننده عمل می

. اتصاالت تمام نقاطی که احتیاج به روغنکاري دارند باید بدون ایجاد خطـري بـراي فـرد قابـل دسترسـی باشـد                      - 8

 .)کنند هاي ثابت استفاده می دار براي دسترسی به کابین و دیگر مسیرها از پلکان  کابینهاي جرثقیل(
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21فاصله بین دوپله نباید از  - 9   تجاوز کند ′′

 .کننده حریق در کابین قرار داده شود دار حتماً باید خاموش هاي کابین جرثقیلدر  -10

  

  گارد جرثقیل. 4-5-2  

 دنده وجود داشته باشد حتماً باید با گارد پوشانده شوند  چنانچه درحین عملیات جرثقیل امکان برخورد با چرخ - 1

  . اي تعمیر و روغنکاري برداشته شود گاردي نباید جز بر هیچ - 2

  .گیرند نباید در محل برآمدگی ایجاد کنند هایی که درمحل اتصاالت شفت قرار می پیچ و مهره - 3

هاي خیلی بزرگ حتماً باید داراي دستگیره باشند تا شخص براحتی آنها را گرفته و براي بارگـذاري جابجـا            قالب - 4

  کند 

 کند حتماً باید حفاظ وجود داشته باشد دنده عبور می جیر از چرخهاي کوچک، در محلی که زن در جرثقیل - 5

بلوك باالتر و قالب باید طوري طراحی شوند که جسم یا بار موردنظر را عمودي باال برند بدون اینکه پیچشی در         - 6

  .زنجیر ایجاد شود

 )شود  استفاده میگاهی از برنج و فوالد ضدزنگ نیز (قالب مورد استفاده از جنس فوالد آهنگري شده است  - 7

 Tag out – lock out system. ها باید از سیستم برچسب کلید و قفل استفاده شود براي تعمیر جرثقیل - 8

 مدارهاي الکتریکی باید طوري طراحی بشوند که اگر در صورت شکست هر یک از اجزاء جرثقیل متوقف گردد  - 9

هـاي    و همچنـین روش هـا   محـدودیت دسـتگاه    ها، ظرفیـت و      و مشخصات آن   ها  دستگاهآگاهی اولیه از عملکرد      -10

  ستها دستگاههاي الزم براي کنترل  ایمنی عملیات از مهارت

  

  ) اپراتور و ریگر(ها و مشخصات متصدیان جرثقیل  ویژگی. 4-5-3  

  جرثقیل) راننده(اپراتور . 4-5-3-1   

  :فقط اشخاص زیر حق راندن جرثقیل را دارند - 1

  رانندگان مجاز جرثقیل؛ . 1- 1

 بازرسان و تعمیرکاران جرثقیل؛. 2- 1
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 ١٤

کارگارانی که الاقل دو هفته زیر نظر راننده خبره و مسئول کارآموزي نموده باشند بـه طـور کلـی همـه ایـن        . 3- 1

افراد باید به وسایل مکانیکی و الکتریکی جرثقیل آشنایی داشته و همچنین به خطرات ناشـی از حـوادث مربوطـه               

 . واقف باشند

 جرثقیل که مشغول هدایت جرثقیل هستند استعمال دخانیات و خـوردن و آشـامیدن و مطالعـه در    براي کارگران  - 2

 . حین کار ممنوع است

   . را بداند load chartراننده باید طرز کار با جدول بار  - 3

 .رانندگان جرثقیل بایستی داراي گواهینامه معتبرباشند ومعاینه پزشکی شوند - 4

  . در مورد جرثقیلی که با آن کار می کند داشته باشد و ظرفیت باالبر آنرا بدانداپراتور جرثقیل باید اطالعاتی - 5

دار به کار رانندگی اشتغال ورزند که از نظر جسمانی داراي         ر اتاقک جرثقیل یا کامیون جرثقیل     توانند د  کسانی می  - 6

   . و روانی مورد نیاز و اجازه مخصوص باشند)ویژه بینایی و شنواییبه  (شرایط جسمانی

هاي فیزیکی بعمل آید و میزان دید چشم، میزان درك رنـگ، قـدرت شـنوایی      باید از اپراتورهاي جرثقیل آزمایش     - 7

 آنها، زمان واکنش آنها تست شود 

ها شامل دو قـسمت   این آموزش. هاي ایمنی و عملیاتی کافی دریافت نمایند   الزم است اپراتورهاي جرثقیل آموزش     - 8

  :است

 دها، آزمایش بایدها و نبایدهاقوانین مقررات استاندار .1- 8

گیـري از تجهیـزات آموزشـی مناسـب نـشان داده        هاي عملی که در آن عملکردهاي ایمنـی بـا بهـره             آموزش . 8-2

 .شود می

  

  )کمک راننده( ریگر.4-5-3-2   

 . هاي ایمنی و عملیاتی تخصصی کافی دریافت نماید ریگر باید آموزش - 1

 .اه شودریگر نباید در زمان حرکت دستگاه سوار دستگ - 2

 .هاي استاندارد ریگري را بداند و با راننده هماهنگ باشد ریگر باید عالمت - 3

   .ریگر باید با نحوه کار تجهیزات اطفاء حریق آشنا باشد - 4

 .در انجام هر عملیات باالبري ریگر باید یک نفر باشد - 5
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 .در مورد کار خود داشته باشد بشناسد و اطالعات فنی ریگر  باید عالئم و قوانین مربوط به کار خود را دقیقاً - 6

  

  مواردي که اپراتور و ریگر باید رعایت کنند .4-5-3-3   

  :راننده و ریگر  باید موارد ذیل را در هنگام کار با جرثقیل رعایت کنند

پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن،سالم بودن سیم بکسل ها وکلیـد قطـع کننـده و ترمـز هـا مطمـئن                - 1

  .شوند

 .شروع کار هوك واهرم ها را امتحان کنندقبل از  - 2

 .ها الوار قرار دهند  در زیر جکمحل را بازرسی نموده وحتماً پیش از جک زدن، - 3

 .مطمئن شوند در باالي سر وي شبکه برق وجود ندارد - 4

 .حداقل فاصله ایمن از جریان برق را رعایت کنند - 5

 با بوق زدن دیگران را مطلع سازند کردن بار،پیش از بلند - 6

داند واطالعات فنی در مورد کار   دقیقاً می اننده باید مطمئن شود که ریگر  عالئم و قوانین مربوط به کار خود را              ر - 7

  .خود را دارد

  .اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد، با واحد ایمنی هماهنگی حاصل شود - 8

  .در هواي طوفانی یا بادهاي شدید کار باید متوقف شود - 9

  .ید در زمان تخلیه وبارگیري در کابین خود بنشیندراننده با -10

  . اجتناب کنند.. راننده و ریگر باید در هنگام کار از گوش کردن به ضبط صوت و -11

  .تمامی عملیات بارگیري وتخلیه باید  به آرامی انجام شود -12

  .تحت هیچ شرایطی بار نباید براي مدت طوالنی به صورت معلق در هوا نگه داشته شود -13

  .اتمام کار بوم باید جمع شده و در کابین قفل شودپس از  -14

  . باید به مقدار باري که میتوان بلند کرد توجه شود JIBدر زمان استفاده از . -15

  .راننده باید فقط فرمان ریگر را براي جابجایی بارها رعایت نماید -16

  .باید توجه شود که تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم دیگر قرار نگیرد -17

  .ریگر باید نحوه کار کردن با تجهیزات اطفاء حریق را بدانند وراننده  -18
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هاي تعادلی در حین کـار بایـستی    جک .شود هاي تعادلی استفاده  باید از جک  کردن جرثقیل حتماً   ن پارك در زما  -19

  با یکدیگر موازي باشند   بیرون آمده وکامالً

  .باید از نظر  نشتی روغن چک شوند.. بازوهاي باالبرنده و هاي تعادلی، وسایل هیدرولیکی مانند جک -20

  .در زمان بلند کردن بار، باید به ظرفیت مجاز و مرکز ثقل دستگاه و زاویه مناسب بوم توجه شود -21

  در زمان جابجایی، بار باید تا حد امکان به سطح زمین نزدیک شود  -22

   باید چک شود تا زدگی یا پارگی نداشته باشد  BELTقبل از کار -23

   استفاده شود  SOFTNERز بار براي جلوگیري ازصدمه به بلت وزنجیر باید از پدینگ یا در گوشه هاي تی -24

  . هرگز نباید بلت یا زنجیر از زیر بار کشیده شود. -25

  .راننده و ریگر باید مواظب باشند که بلت، بکسل و زنجیر زیر بار سنگین قرار نگیرند -26

  ابت حفظ شودباید فاصله مناسب  بین جرثقیل در حال گردش و اجسام ث -27

سیم یا وسیله دیگر براي ارتبـاط اسـتفاده     بی بار راببیند و در جایی که راننده دید ندارد از رادیو      راننده باید دقیقاً   -28

  شود

  .ها را به صورت دقیق، واضح، روشن و شفاف بیان کنند و تصمیمها  راننده و ریگر باید تمامی دستورات، راهنمایی -29

  .جیر ها براي کوتاه کردن طول آنها خودداري کنندمتصدیان باید از گره زدن زن -30

  ها وسیم هایی که ضربه خورده اند نباید به کار برده شوند  بکسل -31

  .براي افزایش طول زنجیر نباید از پیچ ومهره استفاده کرد -32

  .قبل از شروع کار باید محل بارگیري و فرود بار را بررسی نمایند -33

   وجرثقیل باشند هنگام کار در سراشیبی مراقب سقوط بار -34

  .هنگام جابجایی بار کامال مراقب باشند تا افراد زیر بار نباشند -35

بارها باید طوري روي هم چیده شوند که امکان برداشتن ایمن آنها وجود داشته باشد و فضاي کافی بـراي تـردد        -36

  .ماشین آالت بین آن در نظر گرفته شود

  

  هاي متحرك جرثقیل .4-6 

  کلیات. 4-6-1  
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هـاي نـامبرده در زیـر وجـود      صب جرثقیل متحرك، باید نوعی باشد که همیشه فاصله کافی بـین قـسمت       طرح ون  -1

  :داشته باشد

  . بین بلندترین نقطه جرثقیل و هر نوع حائل و بنایی که باالي آن قرار گرفته .1- 1

 . بین هر قسمت از جرثقیل با دیوارها، ستون ها یا سایر قطعات و اسکلت هاي ثابت .2- 1

  . ي جرثقیل و دو انتهاي ریل هاي مسیر آنبین دو انتها .3- 1

  :کنند باید قیل هایی که در هواي آزاد کار میجرث - 2

  .براي فشار حداکثر باد در محل محاسبه شود.    1- 2

با لوازم احتیاطی از قبیل ترمز چرخ ها، کفش ریل ها، گیره هاي مخصوص براي نگهداري چرخ ها و سایر      .    2- 2

جهز شده باشد که این لوازم احتیاطی بتوانند در مقابل بزرگ ترین فشار باد ممکنـه در  لوازم احتیاطی به طوري م  

  . محل مقاومت نمایند

شاسی و قطعات حمال جرثقیل و همچنین پایه هاي نگهدارنـده اتـاق راننـده و یـا ترمزهـاي نگهدارنـده محـور                        - 3

 . محرك جرثقیل ها باید کالً جوش و یا به شاسی پرچ شده باشند

رابه ها و دو انتهاي پل جرثقیل متحرك باید داراي دو لبه پیش آمده حفـاظتی محکـم باشـد تـا در اثـر                شاسی ا  -4

 . بریدن محور چرخ هاي ارابه و یا شکستن این چرخ ها از سقوط ارابه جلوگیري گردد

 هاي متحرك باید داراي لوازم استحفاظی مخصوص باشند که هرگـاه یکـی از چـرخ هـاي معلـق و           کلیه جرثقیل  - 5

 . چرخ دنده ها شکست و یا شل شد از افتادن آنها به پایین جلوگیري نمایند

جرثقیل هاي یک ریلی مجهز به حلقه هاي گردان باید داراي یک یا چنـد مهـار حفـاظتی باشـد کـه بتوانـد در                - 6

 . صورت بریده شدن زنجیر بار را نگهداري نمایند

 . ت شده باشد که احتمال تغییر شکل در آن نرودشاسی ارابه جرثقیل هاي یک ریلی باید به قسمی محافظ - 7

مسیر حرکت جرثقیل هاي یک ریلی باید طوري تعبیه شده باشد که جرثقیل به خودي خـود نتوانـد روي یـک                 - 8

 . انشعاب آزاد وارد شود

در صورتی که جرثقیل یک ریلی در مسیرهاي مختلف حرکـت کنـد بایـد ضـامن مطمـئن بـراي تنظـیم دقیـق              - 9

 . شده باشد بینی مسیرهاي آن پیش
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الزم است زیر جرثقیل هاي یک ریلی راهرو مناسبی تعبیه شود که دو طرفش بـه طـور مـشخص و قابـل رویـت        -10

 . خط کشی شده باشد

هاي جدیدي که جرثقیل متحرك در آن کار گذاشته می شـود حـداقل فاصـله بـین کـف راهـروي          در ساختمان  -11

ك یا هر نوع بنا و یا حائلی که در بـاالي آن قـرار گرفتـه اسـت            جرثقیل و یا سکوي پل و سکوي ارابه جرثقیل متحر         

 .  متر باشد2نباید کمتر از 

 .  سانتی متر کمتر باشد20فاصله بین راهرو پل متحرك و خرپاي حامل جرثقیل باید از  -12

صفحات کف راهرو و یا سکوي پل متحرك که در هواي آزاد کار می کند باید داراي فواصلی جهت خارج شـدن                    -13

 .  میلی متر بیشتر باشد6عرض این فواصل نباید از .  باشدآب

اگر راهرو یا سکوي معمولی جرثقیل متحرك داراي محل مطمئنی براي تعـویض و یـا تعمیـر چـرخ هـاي ارابـه            -14

 . انتهایی نباشد باید سکوي مخصوصی براي انجام این منظور تعبیه نمود

طوري کـه   ي یا ریلهاي مسیر آن  باید دو راهرو ساخته شود بههاي جرثقیل یا دروازه متحرك و مواز      در کنار پایه   -15

 سانتی متر و طول آنهـا تـا انتهـاي مـسیر جرثقیـل ادامـه       75این راهروها کامالً بدون مانع بوده و پهناي آنها حداقل           

 . داشته باشد

ید مجهز به اتاق یـا  وسیله راننده انجام می شود  با جرثقیل هاي متحرکی که هدایت آنها از روي خود جرثقیل به    -16

این اتاق باید داراي مشخـصات زیـر   . کابین فرمان براي راننده بوده و کلیه وسایل فرمان در این اتاق قرار گرفته باشند     

  :باشد

از موادي ساخته شده باشد که در مقابل آتش سوزي مقاومت داشته و در صورتی که در هواي آزاد کار کنـد      1- 16

  . در مقابل عوامل جوي محفوظ باشد

طوري قرار گرفته و مجهز شده باشد که راننده بتواند از محل کار خود تمام اطراف و محوطه عملیات کار را        . 2- 16

  .  الزم باشد به خارج اتاق خم شود خطري براي او پیش نیایدزیر نظر گرفته و حتی موقعی که

به عالوه مجهز به . نوعی تعبیه و مجهز شده باشد که راننده در مقابل مواد سوزاننده و خورنده محفوظ باشد            . 3- 16

  .لوازم استحفاظی در مقابل تمام خطرات باشد

تشعشعات خطرناك و دود و بخارات سمی و گازهـاي  نوعی ساخته و مجهز شده باشد که راننده را در مقابل  . 4- 16

  . مضر محافظت نماید
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  . نوعی ساخته و در جاي خود سوار شده باشد که کمترین لرزش و ارتعاش را داشته باشد. 5- 16

هـاي فلـزي ثـابتی کـه      اهرو مربوط باالتر باشد بایـد پلـه  متر از ر  سانتی30ه در اتاق فرمان بیش از  در صورتی ک   - 17

  . عبور را میسر سازد تعبیه شودراحتی 

ماسـه و یـک دسـتگاه اطفـاء حریقـی کـه        در اتاق فرمـان جرثقیـل متحـرك بایـد همیـشه یـک سـطل پـر از                 - 18

  . کننده آن عایق الکتریسیته باشد جهت فرو نشاندن آتش در دسترش باشد خاموش

  . هاي متحرك باید داراي کف باشد هاي جرثقیل رابه ا- 19

هـاي   طـور مناسـب و مطمـئن بـه وسـیله حفـاظ      هاي پل جرثقیل باید به      ي برجسته محور چرخ   ها  تمام قسمت  - 20

 . استاندارد پوشیده شده باشد

  

  هاي متحرك  تجهیزات جرثقیل. 4-6-2  

  :هاي متحرك باید داراي ضمائم زیر باشند جرثقیل - 1

 زمین به اتاق فرمـان و از آنجـا   ها از هاي ثابت یا معلق که هر لحظه به طور مطمئن بتوان به وسیله آن         نردبان .1- 1

 .به پل جرثقیل متحرك دسترسی پیدا کرد

 . متر در امتداد دو طرف پل و در تمام طول آن  سانتی45هایی به پهناي حداقل  سکوها یا گذرگاه .2- 1

متر در دو انتهـاي ارابـه جرثقیـل و در امتـداد عمـود بـر راهـرو          سانتی30هایی به پهناي     سکوها و یا گذرگاه    .3- 1

 .  به پلمربوط

در صورتی که تعبیه راهرو مطمئن و مناسبی در دو انتهاي اتاق فرمان یـا ارابـه جرثقیـل ممکـن نباشـد الزم          .4- 1

متر در دو انتهاي پل متحرك جرثقیل و در امتداد عرضـی پـل            سانتی 38راهرویی به پهناي حداقل     است  

 . تعبیه شود

طور متناسب کار گذاشته شـده   حکم ساخته و بههاي متحرك باید م به طور کلی سکوها و راهروهاي جرثقیل       .5- 1

  . باشد و اطراف آن نرده حفاظتی تعبیه گردد

  :هاي متحرك باید به لوازم زیر مجهز باشند جرثقیل - 2
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هایی که پل متحرك روي آنها رفت و     کند و همچنین ریل     ي آنها حرکت می   هایی که جرثقیل رو    انتهاي ریل  .1- 2

اال آورده شود یا ضربه گیرهاي مناسبی روي ریلها نصب گردد به نحوي آمد می نماید باید یا به شکل منحنی ب     

 . که حداقل ارتفاع انحناء ریل ها یا ارتفاع ضربه گیرها برابر بلندي محور چرخ هاي متحرك باشد

هاي پایه هاي پل و چرخ هاي اتاق فرمان یـا ارابـه و غیـره بایـد داراي حفـاظ          هاي پل متحرك و چرخ      چرخ .2- 2

ایـن  .  که از طرفین پایین تر از سطح ریل ها و از جلو تا موازات ریل هـا امتـداد داشـته باشـند                   مناسبی باشند 

حفاظ ها باید به شکلی تعبیه شده باشد که از نزدیک شدن دست و پا به قسمت هاي گردنده در موقع حرکت  

 . جلوگیري نماید

سمت باالي اتاق فرمـان از نقطـه اي کـه    عالوه بر کلید اصلی حرکت که در اتاق فرمان قرار گرفته باید در ق             .3- 2

بتوان از روي راهرو به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد یک کلید اصلی ضامن دار دیگري بـراي قطـع جریـان            

 . برق تعبیه نمود

قیـد  ) کلید جرثقیـل (عالوه بر دو کلید فوق الذکر یک کلید ضامن دار مخصوص دیگري که روي آن عبارت            .4- 2

این کلید مخـصوصاً  . قرار داد که از سطح زمین به آسانی بتوان به آن دسترسی داشت       شده باشد،  باید طوري      

باید برق کلیه قسمت هاي جرثقیل را کنترل نمـوده و در مـوارد لـزوم بتوانـد جریـان بـرق را در تمـام مـدار                  

  . جرثقیل قطع کند

شود پس از رها کـردن   نترل می هاي مختلف جرثقیل ک     هاي فرمان که به وسیله آنها حرکت        ها و دسته    تمام اهرم  - 3

 . به طور خودکار به محل اولیه برگشته و حرکت مربوطه را متوقف نماید

هاي کنترل حرکت هاي جرثقیل متحرك باید طوري قرار گرفته باشد که راننده بتواند به آسـانی امتـداد            اهرم .1- 3

 . تغییر مکان خود را ببیند

این دستگاه بایـد داراي شـرایط زیـر      . فاع باال بردن بار باشد    جرثقیل باید مجهز به دستگاه محدود کننده ارت        .2- 3

  :باشد

  . عمل محدود کردن مستقیما به وسیله قرقره یا قالب دستگاه باالبرنده انجام پذیرد

 . مکانیزم دستگاه محدود ساختن ارتفاع باال بردن بار  باید مستقیما عمل نموده و از فنر واسطه استفاده نکند

 :نده بایددستگاه محدود کن .3- 3

  .  داراي قفل مخصوصی باشد که مستقیماً روي ترمز اثر کرده و از برگشت ناگهانی بار جلوگیري نماید1- 3- 3
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  . طوري تعبیه شده باشد که بتوان از داخل اتاق فرمان آن را به حالت اولیه عودت داده و آماده به کار نمود2- 3- 3

تهاي کار دستگاه محـدود کننـده ارتفـاع بـاال بـردن بـار را        راننده جرثقیل متحرك باید همیشه در ابتدا و ان         .4- 3

 . آزمایش نماید

 :کننده بار در جرثقیل هاي متحرك باید با وسایل زیر مجهز شده باشدموتور بلند .5- 3

داراي ترمز فنري قابل آزاد شدن به وسیله جریان برق باشد به طـوري کـه گـشتاور مقـاوم ایـن ترمـز از گـشتاور          - 4

 . و یا داراي ترمز مکانیکی که قادر به نگهداري یک برابر و نیم بار مجاز جرثقیل باشد. اشدمتحرك موتور کمتر نب

موتورهاي باالبر در جرثقیل هاي متحرکی که بار مجاز آنها پنج هزار کیلوگرم یا بیشتر باشـد بایـد داراي دو      .1- 4

 . ترمز الکتریکی و یا یک ترمز مکانیکی و یک ترمز الکتریکی باشند

 جرثقیل هاي متحرکی که در فضاي آزاد کار می کنند  باید چراغهایی نصب نمود که در تاریکی       روي پلهاي  .2- 4

 . قالب هاي باز کننده بار همیشه به خوبی نمایان باشند

جرثقیل هاي با پل متحرك باید مجهز به ترمزهاي دستی یا پایی مناسب جهت کنترل حرکت پل جرثقیل                   .3- 4

 . باشد

 . متحرك باید داراي حفاظ یا روپوش مخصوص باشندچرخ هاي جرثقیل با دروازه  .4- 4

ارابه جرثقیل با دروازه متحرك باید داراي گیره هاي مخصوصی باشـند تـا بـراي کـار دروازه در یـک نقطـه                 .5- 4

 . معین یا موقع تعطیل کار بتوان چرخ هاي پایه ها را به ریل ها ثابت نمود

 و این دستگاه ها باید در دسترس راننده جرثقیـل   جرثقیل هاي متحرك باید داراي دستگاه هاي آژیر باشند         .6- 4

 . باشد تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد

 

  عملیات. 4-6-3  

راننده جرثقیل قبل از وصل کلید اصلی یا کلید ثانوي باید کامالً مطمئن گردد که تمام دستگاه هاي کنترل بـه           - 1

 .  الکتریکی و یا مکانیکی براي اشخاص مجاور تولید نمی نمایدگونه خطر اند و وصل جریان هیچ حالت قطع قرار گرفته

در صورتی که جریان در مدار الکتریکی مختل و یا قطع شود، راننده جرثقیل باید فوراً کلیه کلیدهاي کنترل را                - 2

 .قطع و مراقبت کند که تا رسیدن جریان، کلیدها به حالت قطع باقی بماند
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به دستگاه خودکار کنترل و توقف موتور در پایان میدان عمل اطمینان کنـد       راننده جرثقیل متحرك نباید فقط       - 3

 . بلکه باید از داخل اتاق فرمان نیز تغییر مکان جرثقیل و بار را کنترل و مراقبت نماید

راننده جرثقیل قبل از خروج از اتاق فرمان باید تمام دستگاه هاي کنترل را به حالت قطـع درآورده و کلیـدهاي           - 4

 . ا قطع و آنها را قفل کنداصلی ر

هنگامی که بیش از یک جرثقیل متحرك در روي یک مسیر کار می کند حداقل فاصله دو جرثقیل متحـرك از           - 5

 .  متر نباید کمتر باشد9

  :هنگامی که دو جرثقیل متحرك براي بلند کردن بار واحدي به کار می روند باید توجه داشت که - 6

  . ده به رانندگان هر دو جرثقیل عالمت دهدفقط یک نفر کارگر عالمت دهن. 1- 6 - 7

  . به منظور اطمینان از هماهنگی صحیح کار دو جرثقیل پیش بینی هاي الزم بعمل آید. 2- 6 - 8

در صورتی که دور جرثقیل بلند کننده از نوع بازو دار باشد باید قـسمت ثابـت و متحـرك بـازو در هـر دو       . 3- 6 - 9

 . جرثقیل با شیب مساوي تنظیم شود

 که دروازه متحرك جهت حمل بار به کار می رود عالمت دهندگان یا سایر مسئولین که از روي زمـین              هنگامی -10

انـد آگـاه نمـوده و دقـت      کنند باید پیشاپیش بار حرکت کنند و اشخاصی را که در مسیر بار قرار گرفتـه       راهنمایی می 

 اندازه اي باشد که بـه هـیچ مـانعی برخـورد     ها در موقعیت صحیح قرار داشت و ارتفاع بار به          نمایند که سوزنهاي ریل   

  .ننماید

موقعی که احتیاج به تعمیر جرثقیل متحرك باشد باید جرثقیل را تا آنجا که امکان دارد از محل کار دور نمـود               -11

همچنین حتی المقدور باید سـکوي تعمیـر     . تا مانع کار سایر کارگران نشده و کار جرثقیل هاي دیگر را مختل نسازد             

اف جرثقیل برپا کرد یا برزنت محافظ در زیر جرثقیل به منظور حفاظت تعمیـر کننـدگان در ارتفـاع مناسـبی             در اطر 

 . گسترد

رود وجـود   چنانچه بازوي مناسبی در جرثقیل متحرك براي وصل به قرقره هایی که جهت تعمیـر بـه کـار مـی              -12

د سنگین ترین قطعات ارابه را بلند نماید بـراي  نداشته باشد باید بازوي آهنی مناسبی که مقاومت کافی داشته و بتوان           

 . تعمیر جرثقیل متحرك تعبیه نمود

  : هاي متحرك کارگران تعمیر کننده باید به نکات زیر توجه کنند قبل از شروع تعمیر جرثقیل -13
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ز اطمینان حاصل کنند که تمام کنترل هاي الکتریکی به حالت قطع و دو کلید اصلی و ثانوي به حالـت بـا        . 1- 13

  . بوده و یکی از آنها قفل باشد

روي جرثقیل و همچنین روي زمین در اطراف محوطه تعمیـر  ) جرثقیل در حال تعمیر(تابلوهایی با عبارت   . 2- 13

  . بگذارند

اگر جرثقیل هاي متحرك دیگري در روي همین مسیر کار می کنند نگهدارنده مطمئنی به فاصله مناسـبی       . 3- 13

  . ا از وسایل حفاظتی دیگري براي توقف استفاده نمایندروي ریل مسیر بگذارند ی

در جرثقیل هاي متحرك باید قبل از پیاده کردن محور قرقره ها یا استوانه هاي کابل یا تعویض آرمیچـر موتـور       -14

بلند کننده بار، کلید کابل هاي مربوطه از روي قرقره ها باز شوند هرگاه این کار مقدور نباشد بایـد مکانیـسم حرکـت       

 . عمل آید دهنده به طور مطمئن قفل شود تا از گردش قرقره هاي کابل جلوگیري به

هـاي اسـتحفاظی را مجـددا بـه جـاي       هاي متحرك باید تمام حفاظ ها و دستگاه پس از پایان تعمیرات جرثقیل    -15

ه جهـت تعمیـر   خود قرار داد و قبل از بکار انداختن مجدد جرثقیل متحرك کلیه ابزارها، آچارهـا و سـایر اشـیایی کـ       

 . محوطه آورده شده است جمع آوري نمود

هاي الزم و مـوثر   بینی هرگاه شخصی روي مسیر یا در مجاورت مسیر جرثقیل یا پل متحرك کار کند باید پیش               -16

  .  متر کمتر نشود6عمل آید تا اطمینان حاصل شود که فاصله پل جرثقیل از این شخص حداقل از  به

  

  برجیجرثقیل .4-7 

کننـد و   برجی براي ساختن بناهاي چندطبقه کاربرد دارند؛ چون ارتفاع باالیی دارند و فضاي کمی اشغال میجرثقیل  

ارابـه روي ریـل   . کننـد  ها را روي ارابه سوار می    براي آزادي عمل بیشتر جرثقیل    . شوند  در حداقل فضا در ساختمان می     

  .کنند ل را گاهی اوقات روي کامیون سوار میاین نوع جرثقی. دهد کند و در جاهاي مختلف مانور می حرکت می

  

  خطاها در کار با جرثقیل برجی. 4-7-1  

  :خطاهایی که ممکن است در کار با جرثقیل برجی رخ دهد

  نصب نادرست یا بازکردن نادرست جرثقیل - 1
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 )مرکز ثقل بار(باالبردن بارهایی با بیش از ظرفیت مجاز جرثقیل یا بارهاي خارج از مرکز  - 2

 ن نامناسب جرثقیلمهار کرد - 3

 .گاه مناسب ندارند مهارکردن با اتصال کردن جرثقیل به قسمتهایی که محکم نیستند و یا تکیه - 4

 .نصب جرثقیل در قسمتی از ساختمان که تحمل وزن جرثقیل را ندارد - 5

 خاطر آموزش نامناسب عدم آگاهی اپراتور از محدودیتها و ویژگیهاي عملی جرثقیل به - 6

 هنگام وزش باد تند استفاده از جرثقیل  - 7

 بازي کردن اپراتورها با کلیدهاي محدودکننده - 8

 عدم انجام صحیح تست و بازرسی قبل و بعد از استفاده - 9

 عدم آشنایی با طرز استفاده از جرثقیل  -10

 عدم توجه به ظرفیت و نحوه عملکرد جرثقیل -11

 عدم آگاهی از وزن بار قبل از باال آن -12

  

  1ها بازرسی جرثقیل.4-8

  یاتکل. 4-8-1  

اي توسط اپراتور تکمیل  این منظور، چک لیست روزانه به. قبل از کار با جرثقیل باید شرایط توسط اپراتور بررسی شود     

  :بعضی از موارد چک لیست.  شود و امضاء می

  هاي جرثقیل  گاه فرسوده و یا شل نبودن تکیه - 1

 شل و یا افتاده نبودن مسیر روي پل و قرارگیري در محل صحیح - 2

 ها    مکانیکی و یا الکتریکی کنترلعدم نقص - 3

 شل و فرسوده نبودن اتصاالت  - 4

 ها   دنده روغنکاري چرخ - 5

                                                

  .شوند بازرسی می ) B30.2بخش  (ASMEاي مطابق با دستورالعملهاي   سقفی و دروازههاي جرثقیل .١
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 ).قرار داشتن در محل و عدم وجود خم یا شکستگی و سایر عیوب ظاهري(گاردها  - 6

 کابل  - 7

 چراغ - 8

 کننده کلیدهاي محدود - 9

 )عدم وجود شکستگی یا ترك(ریل  -10

  

  وسایل بستن و بلند کردن بار . 4-9 
ستن بار باید از زنجیرها، کابل هاي فلزي یا طناب هاي لیفی که داراي مقاومت کافی براي بار مورد نظر باشد          وسایل ب 

 . ساخته شده باشد

  :وسایل بستن بار باید به ترتیب زیر مورد بازدید قرار گیرد - 1

 . اند  گرفته شدهقبل از هر دفعه استفاده به وسیله کارگر مربوطه و یا کارگرانی که براي این منظور در نظر .1- 1

 . وسیله قسمت فنی کارگاه صنعتی تعیین گردیده است هر هفته یک بار توسط شخص صالحیتدار دیگري که به .2- 1

  . ماه بیشتر نباشد به وسیله شخص صالحیتدار3در مواقع صدمات وارده و همچنین در فواصل معینی که از  . 1-3

انتها باید داراي حلقه هـا، قـالب هـا،       وسایل بستن بی   می رود به استثناي   تمام وسائلی که براي بستن بار به کار          - 2

 . ها یا سایر وسایل اتصالی باشند به طوري که بتوان آنها را با اطمینان به قالب بلند کننده آویزان کرد چنگک

در صورتی که وسایل بستن بار در مجاورت لبه هاي تیز بار قرار گیرند به طوري کـه احتمـال صـدمه دیـدن آن              - 3

 . د بین لبه تیز بار و وسایل مزبور بالشتک مناسبی قرار دادبرود بای

براي بلند کردن بار معموالً از وسیله بستن بار که با شاخه هاي مساوي به قالب بلند کننـده متـصل مـی گـردد                   - 4

استفاده می شود ولی هرگاه وضع بار طوري باشد که بدین ترتیب به علت عدم تعادل نتوان آن را بـه طـور اطمینـان              

 . هاي وسیله بستن بار را براي ایجاد تعادل به صورت نامساوي تنظیم کردبخش و بدون خطر بلند نمود باید شاخه

در صورتی که الزم شود باري توسط دو یا چند رشته به وسیله بستن بار باال برده شـود انتهـاي فوقـانی وسـایل                       - 5

 . ب بلند کننده آویزان گرددمزبور باید به حلقه مناسبی متصل شده و سپس این حلقه به قال

 .  درجه باشد60زاویه راس بین شاخه هاي وسایل بستن بار نباید بیش از  - 6
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 متر بوده و از چندین قطعه تشکیل شده باشد و یا احتمال لغزیـدن وسـایل   60/3در صورتی که طول بار بیش از     - 7

 . باشدبستن بار برود این وسایل باید با میله یا قالب جدا کننده مخصوص مجهز 

چنانچه در وسایل بستن بار عالیم شکستگی و خوردگی زیاد یا ضایعات دیگر مشهود شود باید فورا آنها را از کار                - 8

 . خارج نمود به طوري که مورد استفاده قرار نگیرد

هنگامی که وسایل بستن بار مورد استفاده نیستند باید آنها را در محل مخـصوصی کـه دسترسـی بـه آن آسـان                -9

  .یزان و نگهداري نمودباشد آو

 

   هواییبسکتهاي. 4-10 
هـاي بـزرگ و عملیـات مقابلـه بـا حریـق مـورد         هایی نظیر نقاشی ساختمان باالبرهاي هوایی داراي بسکت در فعالیت  

  .گیرند استفاده قرار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ازمان مهندسی و عمران شهر تهران   سدستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات و ماشین آالت سنگین            
 

 ٢٧

  

  عوامل بروز حادثه . 4-10-1  

  .شوند ث بروز حادثه میعواملی که به هنگام استفاده از بسکتهاي هوایی باع

 عدم رعایت احتیاط در برابر خطرهاي الکتریکی -1

 عدم رعایت فاصله از خطوط فشارقوي -2

 هاي آن گاه قرار گرفتن نامناسب کامیون و تکیه -3

 .شود ها و افزایش بار روي جرثقیل  که باعث واژگون شدن کامیون می گاه عدم ثبات تکیه -4

 )ون بسکت باشدفرد باید در(قرار گرفتن شخص روي بسکت  -5

 استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردي نظیر کمربند ایمنی -6

 حرکت کامیون وقتی بازو باالست -7

 حرکت کامیون در جاهایی که فاصله آزاد کافی براي بازو نیست -8

 ها شکست ساختاري و مکانیکی دستگاه -9

 هاي حامل جریان برق چرخش بازو در مقابل سیم -10

 عدم آموزش کافی پرسنل -11

 

  ها نکات ایمنی در کار با بسکت.4-10-2  

 .محدودیت بار بسکت باید بر روي آن برچسب زده شود و نباید از آن تجاوز شود -1

 .تست سیستم هیدرولیک بسکت هوایی باید انجام شود -2

 .به هنگام کار نزدیک سیستم جریان برق بسکت باید با زمین اتصال الکتریکی داشته باشد -3

 .طور مرتب تست شود و نباید میزان آن کاهش یابد هخاصیت عایقی بسکت هوایی باید ب -4

 .دقت بررسی شود تا کامیون حرکت نکند ها باید به گاه جاي قرار گرفتن کامیون روي تکیه -5

 .درون بسکت هوایی نباید از نردبان استفاده شود -6

 .افراد نباید کمربند خود را به پی چراغ برق ببندند -7
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  ایمنی در کار با لیفتراك. 4-11 

  بازرسی قبل از شروع کار روزانه . 4-11-1  

  : در صورت بروز هر یک از شرایط زیر استفاده از لیفتراك ممنوع می باشد

  . دکل از محل هاي جوش شکسته شده یا ترك برداشته باشد- 1

2 - Roller Trackها روغن کاري نشده باشد یا زنجیرها براي به حرکت درآوردن لیفتراك آزاد نشده باشد .  

  .  چنگک ها به خوبی جا نیفتاده باشند، در روي میله هاي چنگک یا در پاشنه آنها ترك مشاهده شود- 3

  .  مقدار روغن یا سیال هیدرولیک کاهش یافته باشد- 4

  .  پیستون هاي هیدرولیک و اتصاالت آنها بیش از اندازه ساییده یا کج شده باشد- 5

  . وطه نشت پیدا کند روغن یا سیال هیدرولیک از سیلندرهاي مرب- 6

  . شده باشد) شل (  سیلندرهاي باالبر لق - 7

  .  تایرهاي لیفتراك ساییده شده، پاره شده باشد- 8

  .  فشار هواي داخل تایرها به اندازه تعیین شده روي تایر نباشد- 9

سـیم هـا شـل     باطري لیفتراك ترك برداشته یا سوراخ شده باشد،عایق سیم ها شکسته شده باشد، یا اتـصاالت                 - 10

  . شده باشد

  .  پس از روشن کردن لیفتراك صداهاي غیرعادي شنیده شود- 11

  

    برداشتن بار. 4-11-2  

  . در صورت نیاز به افزایش ظرفیت باربري لیفتراك، باید از دستورالعمل هاي کارخانه سازنده پیروي شود - 1

  .موقع استفاده از لیفتراك کمربند ایمنی باید محکم بسته شده باشد - 2

حداکثر بار قابل حمل ( باید با لیفتراك جابجا شود که لیفتراك توان حمل آنها را داشته باشد        بارتنها به اندازه اي      - 3

  ).توسط لیفتراك روي پالك لیفتراك ثبت شده است 

 چرخ هاي ، بعد از باال بردن بار به اندازه پنج سانتی متر،باربراي کسب اطمینان از توانایی لیفتراك براي باال بردن         - 4

  . عقب لیفتراك باید کامالً با زمین در تماس باشند



  ازمان مهندسی و عمران شهر تهران   سدستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات و ماشین آالت سنگین            
 

 ٢٩

بـه  ( قبل از جابجا کردن  بار توسط لیفتراك باید اطمینان حاصل شود که بار در حالت متعادلی قرار گرفته اسـت     - 5

  ).این منظور باید سبد به اندازه حدوداً پنج سانتی متر باال برده شود 

  . ممکن باز شوند تا توزیع وزن بار متوازن باشدچنگک هاي سبد لیفتراك باید تا حد - 6

به عقب کج نشده و با افق زاویه حاده نداشـته  ( براي برداشتن بار چنگک ها باید در حالت افقی قرار گرفته باشند           - 7

  ).باشند 

 براي برداشتن بار باید به محل خودرو و یا بار حرکت کرده چنگک هاي لیفتراك باید تا حد ممکـن بـه زیـر  بـار                 - 8

  . حرکت داده شود

اگر بار از نظر توزیع وزن در حالت متعادلی نباشد قسمت سنگین تر آن بایـد نزدیـک اتاقـک لیفتـراك قـرار داده                  - 9

  . تا وزن بار به عقب منتقل شود) چنگک ها با افق زاویه حاده داشته باشند ( شده، چنگک ها به عقب کج شوند 

  . در زیر چنگک هاي لیفتراکی که باال برده شده است قرار گیرندبه هیچ عنوان نباید اجازه داده شود افراد  -10

  .بار آسیب نزننده  مراقب باشید که چنگک هاي لیفتراك ب-  12 

  

  حمل بار. 4-11-3   

موقع حمل بار به منظور جلوگیري از برخوردهاي احتمالی، فاصله پایین ترین نقطه بار از سطح زمین بایـد بـین              -1

  .ر باشد سانتی مت25 تا 15

  .بار باید در ارتفاع کم و با چنگک هاي به عقب کج شده، حمل شود - 2

توجه داشته باشید اگر ارتفاع بار در موقع حمل آن زیاد باشد قسمت جلوي لیفتراك سنگین تر بوده و یک ضربه                   - 3

  .ناگهانی ممکن است باعث واژگون شدن آن شود

  . باشد ي اتاقک لیفتراك به هیچ عنوان مجاز نمیحمل بار یا اشیاء متفرقه در روي حفاظ باال - 4

حرکت با لیفتراك به طرف فردي که در مقابل یک شی یا دستگاه ثابت ایـستاده و یـا در حـال کـارکردن اسـت،                   - 5

  . ممنوع می باشد

  .باشد اگر  بار جلوي دید راننده لیفتراك را مسدود کند، جابجا کردن آن با دنده عقب مجاز می - 6

 رانندگی با لیفتراك و دور زدن، توجه به افراد موجود در محوطه به منظور جلوگیري از آسـیب دیـدن آنهـا           موقع - 7

  . الزامی می باشد
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  .  موقع حمل بار باید از خارج کردن دست، پا و سر از اتاقک لیفتراك خودداري شود- 8

  .بجا کردن بار روي چنگک ها اقدام شود به هیچ عنوان نباید از داخل اتاقک لیفتراك، براي تنظیم کردن یا جا- 9

  . موقع حمل بار به هیج عنوان نباید چنگک ها به باال یا پایین حرکت داده شود- 10

 اگر مسیر حرکت لیفتراك کامالً مشخص نبوده و موانعی در آن وجود داشته باشد بایـد از یـک فـرد بـه عنـوان                 - 11

  . راهنما استفاده شود

، فاصله لیفتراك با موانع و تجهیزات دیگر حداقل باید حـدود سـه برابـر طـول لیفتـراك                 موقع رانندگی یا توقف    - 12

  . باشد

  .  موقع عبور از زمین خیس یا لغزنده سرعت لیفتراك باید کاسته شده با احتیاط رانندگی شود- 13

اندازه مناسب بـاال   در موقع نزدیک شدن به یک برآمدگی براي جلوگیري از برخورد احتمالی، چنگک ها باید به        - 14

  . برده شوند

  .  موقع حرکت به عقب باید از عدم وجود موانع در پشت سر اطمینان حاصل شود- 15

 قبل از ترك کردن لیفتراك، چنگک ها باید کامالً پایین آورده شده، موتور خاموش شده و ترمز دسـتی کـشیده                    - 16

  . شود

 زاویه بزرگ و سرعت کم دور زده شود ؛ زیرا در غیـر ایـن صـورت     موقع دور زدن با لیفتراك باید تا حد امکان با     - 17

  . احتمال واژگون شدن لیفتراك بیشتر خواهد شد

  .  لیفتراك هرگز نباید در سراشیبی یا سرباالیی پارك شود- 18

  .  لیفتراك هرگز نباید از روي اشیاء موجود و در مسیر حرکت، عبور داده شود- 19

  .مخصوص استفاده شود) سبد ( با لیفتراك حتماً باید از پالت  براي باال بردن افراد - 20

  .  به هیچ عنوان نباید از لیفتراك براي هل دادن وسایط نقلیه دیگر استفاده شود- 21

  . هرگز نباید از دنده عقب براي متوقف کردن و یا کم کردن سرعت لیفتراك استفاده شود- 22

توجـه داشـته باشـید    .رعایـت شـود  )  کیلومتر بر ساعت    5(  سرعت مجاز     موقع رانندگی با لیفتراك باید حداکثر      - 23

 متـر  7 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است از لحظه ترمـز تـا توقـف کامـل آن حـدود            16لیفتراکی که با سرعت     

  . حرکت خواهد کرد

  .  در موقع توقف پدال ترمز باید به آرامی فشار داده شود- 24
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  گذاشتن بار. 4-11-4  

  .راك باید به آرامی به محل گذاشتن بار هدایت شود لیفت - 1

  .  قبل از گذاشتن بار لیفتراك باید کامالً متوقف شده باشد - 2

اي باال برده شود که فاصله قسمت پایین بار      موقع گذاشتن بارها روي یکدیگر، چنگک هاي لیفتراك باید تا اندازه           - 3

تـا  ( فته، سپس به جلو حرکت کرده، چنگک ها به جلـو کـج شـده    به اندازه پنج سانتی متر باالتر از بار زیري قرار گر       

 .، سپس بار پایین آورده شده گذاشته شود )موازي با افق قرار گیرند 

قبل از باال بردن بار براي گذاشتن آن روي بار زیري باید از وجود فضاي الزم در باال و عدم وجود کابل هاي برق،               - 4

   .تلفن و غیره اطمینان حاصل شود

 سانتی متر قرار گرفتـه  25 تا 15در فاصله ( براي برداشتن بار بعدي چنگک هاي لیفتراك باید پایین آورده شده         - 5

  .سپس به سمت بار حرکت شود)  

 در زیـر چنگـک هـا اطمینـان حاصـل      … قبل از پایین آوردن چنگک هاي لیفتراك باید از عدم وجود اشـیاء و     - 6

  . شود
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  مراجع. 5

. 1safety /org.cemanet.www://http 

2. htm.107ezf/ezfacts/refinfo/com.labsafety.www://http  
. 3com.laborlawcenter.www://http/ 

4. http://www.msha.gov/Accident_Prevention/Tips/HandSignals.pdf  
  1385هاي حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، چاپ پنجم، تهران  نامه آیین. 5
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  پیوست ها. 6

  زات باالعالئم دستی استاندارد براي جرثقیل ها و تجهی. 1پیوست

  حداقل فاصله ایمنی مجاز هنگام کار با جرثقیل ها و برج هاي باالبر . 2پیوست

   قبل از شروع به کار-چک لیست ایمنی جرثقیل. 3پیوست

   بازرسی دوره اي-چک لیست ایمنی جرثقیل. 4پیوست
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  حداقل فاصله ایمنی مجاز هنگام کار با جرثقیل ها و برج هاي باالبر. 2پیوست

  حداقل فاصله مجاز به متر  ولتاژ هادي هاي برقدار به کیلو ولت
  6/2  12براي ولتاژ تا 
  8/2 24براي ولتاژ تا 
  9/2 36براي ولتاژ تا
  3 72براي ولتاژ تا
  46/3 100براي ولتاژ تا 
  5/3 145براي ولتاژ تا 
  5/4 245براي ولتاژ تا 
  8/4 300براي ولتاژ تا 
  25/5 362 براي ولتاژ تا
  5/5 420براي ولتاژ تا 
  5/7  525براي ولتاژ تا 
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  قبل از شروع به کار-چک لیست ایمنی جرثقیل. 3پیوست

یف
رد

  

  توضیحات  خیر  بلی  شرح

 روغن، سالم بودن سیم بکسل ها وکلید قطع کننده و ترمز ها اطمینان          آیا از عدم وجود نشتی      1
  حاصل شده است؟

      

        آیا هوك و اهرم ها امتحان شده است؟  2
        آیا محل جک زدن بازرسی شده و زیر جکها الوار قرار داده شده است؟  3
        آیا از نبود شبکه برق در باالي سر جرثقیل اطمینان حاصل شده است؟  4
         در نظر گرفته شده است؟شبکه برق آیا حداقل فاصله ایمن از جریان برقدر صورت وجود   5
آیا ریگر عالئم وقوانین مربوط به کار خود را دقیقا می داند واطالعات فنی در مورد کار خود را               6

  دارد؟
      

           را می داند؟ load chartآیا راننده طرز کار با جدول بار   7
        انندگان جرثقیل داراي گواهینامه معتبر و سوابق معاینه پزشکی می باشد؟آیا ر  8
آیا اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد، با واحد ایمنی همـاهنگی بـه عمـل مـی               9

  آید؟
      

آیا بارهاي سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتما صبح  نصب میگـردد تـا در صـورت بـروز                       10
  صب، زمان کافی براي رفع آنها وجود داشته باشد؟اشکال در ن

      

        ، وجود دارد؟نفراتی که در ارتفاع کار میکنند براي جابجایی MAN BASKETآیا   11
         هستند؟ S.W.L ها داراي  Man Basketآیا  12
         وجود دارد؟ HARENESS کار میکنند  MAN BASKETآیا براي افرادي که داخل   13
         تعبیه شده است؟ MAN BASKETتگیره داخلی در دسآیا   14
        آیا جهت جلوگیري از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شده است؟  15
         به طناب مهار بسته شده است؟ MAN BASKETآیا   16
        توسط راننده در هنگام کار ممنوع شده است؟.. آیا گوش کردن به ضبط صوت و  17
         بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی روي زمین قرار می گیرد؟آیا در نوع  18
        آیا پس از اتمام کار بوم جمع و در کابین قفل می شود؟  19
که سبب می شود سیم بکـسل   (آیا در زمان استفاده از تک وایر، به کارگیري اهرم سقوط آزاد               20

  ممنوع شده است؟) با سرعت زیاد حرکت نماید
      

  TAG LINEآیا کلیه بارها ونیز سبد حمل نفـر در زمـان جابجـایی بوسـیله طنـاب مهـار         21
  کنترل می شوند؟

      

        بارهاي مختلف از نظر سایز به صورت جداگانه حمل می شوند؟ آیا  22
        ایستادن افراد زیر و روي بار معلق ممنوع شده است؟ آیا  23
        ایر تجهیزات مورد استفاده  استاندارد  هستند؟آیا تسمه ها، شگل، وایر، هوك و س  24
         روي تجهیزات مورد استفاده نشان داده شده است؟S.W.Lآیا میزان   25
      در نظـر گرفتـه   )  میلیمتـر  600(آیا حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش واجسام ثابـت              26
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  شده است؟
        گی بازدید شده است؟  براي اطمینان از وجود تازدگی یا پار BELT آیا  27
  SOFTNERآیا در گوشه هاي تیز بار براي جلوگیري ازصدمه به بلت وزنجیر از پدینگ یـا    28

  استفاده می شود؟ 
      

آیا براي جلوگیري از سقوط بارهایی مانند آجر یا سنگ، بسکتهاي محکم با ارتفاع مناسـب در                29
  نظر گرفته شده است؟

      

خطـر سـقوط   ( توسط نوار خطر وتابلوهاي هشدار دهند نظیـر  LIFTINGآیا اطراف محوطه   30
  مشخص و معین شده است؟..)بار  و

      

         هاي دو یا سه ساقه توسط حلقه به شگل وصل شده اند؟ SLING آیا  31
         درجه می باشد؟90آیا زاویه بین ساقه ها   32
اطمینـان حاصـل   .. ) اسـید،باز و (یی آیا عدم آلودگی طنابهاي طبیعی ومصنوعی به مواد شیمیا    33

  شده است؟
      

        آیا استفاده از بکسلها و سیم هایی که ضربه خورده اند، ممنوع شده است؟  34
        آیا استفاده از پیچ ومهره براي افزایش طول زنجیر ممنوع شده است؟  35
        آیا گره زدن زنجیر ها براي کوتاه کردن طول آنها ممنوع شده است؟  36
 کامال آزاد و خلوت شده و راننده فضاي کـافی بـراي انجـام     LIFTINGآیا محوطه عملیات   37

  عملیات دارد؟
      

         مناسب است؟ LIFTINGآیا روشنایی  محوطه عملیات   38
        سالم هستند؟.. آیا چراغ هاي جرثقیل شامل بوم، جلو، عقب، خط، ترمز، و  39
        ه محل مورد نظر وجود ندارد؟ آیا مانعی بین راه رسیدن بار ب  40
        آیا قبل از شروع کار محل بارگیري وفرود بار بررسی شده است؟  41
آیا هنگام کار در سراشیبی تمهیداتی براي مراقب سقوط بار و جرثقیـل در نظـر گرفتـه شـده                42

  است؟
      

        ست؟ممنوع شده ا) انتهاي مسدود نشده( END LESSآیا استفاده از بکسل بدون   43
         ها کامال صاف وبدون تاب خوردگی هستند؟ SLINGآیا  44
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  توضیحات  خیر  بلی  شرح  ردیف
         روي بدنه جرثقیل حک شده است؟ SWLآیا میزان بار مجاز   1
        آیا مسیرهاي حرکت براي جابجایی اجسام به صورت واضح  تعریف شده آست؟  2
        فرات و تجهیزات حساس خودداري می شود؟آیا از جابجایی اجسام روي ن  3
        و نفرات مربوطه داده شده است؟) باربند (آیا آموزش الزم به راننده و ریگر   4
        براي راننده وریگر در صورت نیاز فراهم شده است؟)بیسیم (تجهیزات رادیویی الزم آیا   5
        ه است؟آیا راه دسترسی ایمن براي تردد راننده در نظر گرفته شد  6
        آیا مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روي کف کارگاه مشخص شده است؟  7
        آیا تمامی تجهیزات و وسایل قبل از شروع کار بازدید شده است؟  8
در انتهاي ریل براي جلوگیري از آسیب به دستگاه نـصب           ) الستیکی(آیا پدینگ ضد ضربه       9

  شده است؟
      

        به سیم اتصال زمین یا ارت مجهزند؟آیا تمامی وسایل برقی   10
        آیا آژیر و چراغ هشداردهنده به رنگ زرد یا قرمز روي دستگاه نصب شده است؟  11
        آیا صداي آژیر دستگاه براي کارکنان بطور واضح شنیده و درك می شود؟  12
تـا   ترمز هاي انتهاي ریل تعبیـه شـده اسـت     ENDS STOPآیا در انتهاي ریل حرکت   13

  .مانع خروج دستگاه از ریل شود؟
      

آیا پانل کنترل براي جلوگیري از حوادث احتمالی به قفل مجهز بوده وکلیـد آن در اختیـار       14
  مسئول مربوطه قرار دارد؟

      

        آیا پانل کنترل دستگاه فقط دراختیار افراد مجاز می باشد؟   15
ا شکل عالمت روي پانل کنترل نصب شـده   آیا نشانه هاي راهنماي حرکت دستگاه همراه ب         16

  است؟
      

آیا کپسول آتش نشانی در اتاق راننده نصب شده و راننده و ریگر نحوه کار کـردن بـا آن را          17
  می دانند؟

      

 و سایر متعلقات در جاي خشک ومناسبی نگهداري مـی   BELT,WIRE.CHAIN آیا  18
  شوند؟

      

        ل و شگل ممنوع شده است؟ به هوك، بکس TAG LINEآیا بستن   19
        آیا رانندگان از نظر بینایی وشنوایی در وضع خوبی قرار دارند؟   20
 5بـیش از  ( رشـته  20آیا سیم بکسلها در صورت زدگی،زنگ زدگی و پارگی یک رشـته از                21

  از رده خارج می شوند؟) درصد 
      

 تماس آنها با اسیدها وفلزات داغ آیا سیم بکسلها طبق توصیه سازنده روغن کاري شده و از         22
  و مواد خورنده جلوگیري می شود؟

      

        آیا در زمان پارك کردن جرثقیل از جکهاي تعادلی استفاده می شود؟  23

 اي  بازرسی دوره- لیست ایمنی جرثقیلچک. 4پیوست
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        آیا جکهاي تعادلی در حین کار کامال بیرون آمده و با یکدیگر موازي هستند؟   24
از نظـر نداشـتن نـشتی    .. ازوهاي باالبرنـده و هاي تعادلی،ب آیا وسایل هیدرولیکی مانند جک   25

  روغن بازدید شده اند؟
      

 براي جلـوگیري از سـقوط بـار      (SAFETY LATCHES)آیا ضامن نگهدارنده هوك   26
  در وضعیت مناسبی قرار دارد؟

      

آیا از عدم وجود نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل هـا وکلیـد قطـع کننـده و ترمـز هـا              27
   شده است؟اطمینان حاصل

      

        آیا هوك و اهرم ها امتحان شده است؟  28
        آیا محل جک زدن بازرسی شده و زیر جکها الوار قرار داده شده است؟  29
        آیا از نبود شبکه برق در باالي سر جرثقیل اطمینان حاصل شده است؟  30
        ظر گرفته شده است؟ در نشبکه برق آیا حداقل فاصله ایمن از جریان برقدر صورت وجود   31
آیا ریگر عالئم وقوانین مربوط به کار خود را دقیقا می داند واطالعـات فنـی در مـورد کـار                 32

  خود را دارد؟
      

           را می داند؟ load chartآیا راننده طرز کار با جدول بار   33
         باشد؟آیا رانندگان جرثقیل داراي گواهینامه معتبر و سوابق معاینه پزشکی می  34
آیا اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد، با واحد ایمنی هماهنگی به عمل مـی     35

  آید؟
      

آیا بارهاي سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتما صبح  نصب میگردد تا در صورت بـروز            36
  اشکال در نصب، زمان کافی براي رفع آنها وجود داشته باشد؟

      

        ، وجود دارد؟نفراتی که در ارتفاع کار میکنند براي جابجایی MAN BASKETآیا   37
         هستند؟ S.W.L ها داراي  Man Basketآیا  38
 وجـود   HARENESS کـار میکننـد    MAN BASKETآیا براي افرادي که داخـل    39

  دارد؟
      

         تعبیه شده است؟ MAN BASKETدستگیره داخلی در آیا   40
        وگیري از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شده است؟آیا جهت جل  41
         به طناب مهار بسته شده است؟ MAN BASKETآیا   42
        توسط راننده در هنگام کار ممنوع شده است؟.. آیا گوش کردن به ضبط صوت و  43
         گیرد؟آیا در نوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی روي زمین قرار می  44
        آیا پس از اتمام کار بوم جمع و در کابین قفل می شود؟  45
کـه سـبب مـی شـود سـیم      (آیا در زمان استفاده از تک وایر، به کارگیري اهرم سقوط آزاد    46

  ممنوع شده است؟) بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید
      

  TAG LINEطنـاب مهـار   آیا کلیه بارها ونیز سبد حمل نفر در زمان جابجایی بوسـیله    47
  کنترل می شوند؟

      

        بارهاي مختلف از نظر سایز به صورت جداگانه حمل می شوند؟ آیا  48
        ایستادن افراد زیر و روي بار معلق ممنوع شده است؟ آیا  49
        آیا تسمه ها، شگل، وایر، هوك و سایر تجهیزات مورد استفاده  استاندارد  هستند؟  50
         روي تجهیزات مورد استفاده نشان داده شده است؟S.W.Lن آیا میزا  51
      در نظر گرفتـه  )  میلیمتر600(آیا حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش واجسام ثابت       52
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  شده است؟
         براي اطمینان از وجود تازدگی یا پارگی بازدید شده است؟  BELT آیا  53
گیري ازصــدمه بــه بلــت وزنجیــر از پــدینگ یــا آیــا در گوشــه هــاي تیــز بــار بــراي جلــو  54

SOFTNER  استفاده می شود؟   
      

آیا براي جلوگیري از سقوط بارهایی مانند آجر یا سنگ، بسکتهاي محکم با ارتفاع مناسـب           55
  در نظر گرفته شده است؟

      

خطـر  ( توسط نوار خطـر وتابلوهـاي هـشدار دهنـد نظیـر      LIFTINGآیا اطراف محوطه   56
  مشخص و معین شده است؟..)ر  وسقوط با

      

         هاي دو یا سه ساقه توسط حلقه به شگل وصل شده اند؟ SLING آیا  57
         درجه می باشد؟90آیا زاویه بین ساقه ها   58
اطمینـان  .. ) اسـید،باز و  (آیا عدم آلودگی طنابهاي طبیعی ومـصنوعی بـه مـواد شـیمیایی                59

  حاصل شده است؟
      

         از بکسلها و سیم هایی که ضربه خورده اند، ممنوع شده است؟آیا استفاده  60
        آیا استفاده از پیچ ومهره براي افزایش طول زنجیر ممنوع شده است؟  62
        آیا گره زدن زنجیر ها براي کوتاه کردن طول آنها ممنوع شده است؟  62
 فضاي کافی براي انجام  کامال آزاد و خلوت شده و راننده LIFTINGآیا محوطه عملیات   63

  عملیات دارد؟
      

         مناسب است؟ LIFTINGآیا روشنایی  محوطه عملیات   64
        سالم هستند؟.. آیا چراغ هاي جرثقیل شامل بوم، جلو، عقب، خط، ترمز، و  65
        آیا مانعی بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود ندارد؟   66
        بارگیري وفرود بار بررسی شده است؟آیا قبل از شروع کار محل   67
آیا هنگام کار در سراشیبی تمهیداتی براي مراقب سقوط بار و جرثقیل در نظر گرفته شـده      68

  است؟
      

        ممنوع شده است؟) انتهاي مسدود نشده( END LESSآیا استفاده از بکسل بدون   69
         ها کامال صاف وبدون تاب خوردگی هستند؟ SLINGآیا  70
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