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  مقدمه
مهم ترین ماشین آالت صنعتی هستند که در پیشرفت پروژه ها  و باالبرها امروزه جرثقیل ها

از سوي دیگر  بکارگیري این ماشین آالت بدون .وفعالیت هاي ساختمانی وتولیدي نقش بسزایی دارند 

رعایت جوانب ایمنی نه تنها باعث رشد اقتصادي نمی شوند بلکه باعث آسیب وزیان شدید مالی وجانی می 

اساس  برو باالبرها ها جرثقیل به منظور کاهش حوادث در کار با توسعه گاز ایران شرکت مهندسی و  .شوند

مقررات ایمنی جرثقیل ها و  نسبت تهیه راهنما و  OSHA ,ASME ,ISO…,استانداردهاي مطرح نظیر 

 اتموجبباالبرها اقدام نموده تا ضمن کاهش آمار صدمات وآسیب ها در این ارتباط و تامین سالمت افراد، 

    .را در سازمان فراهم نموده باشد رشد بهره وري

 هدف. 1

هدف از تدوین این مقررات، آشنایی شرکت ها، پیمانکاران و مدیران اجرایی با الزامات قانونی ایمنی 

کار  حین انجامدر  پیشگیري از بروز حوادث منجر به صدمات وخسارات جانی و مالی وو باالبرها جرثقیل ها 

  .توسعه گاز می باشد در طرح ها و پروژه هاي شرکت مهندسی وباالبرها  با جرثقیل ها و

 دامنه کاربرد. 2

مقررات حاضر در تمام پروژه هاي در دست اقدام شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شامل خطوط لوله 

  . است الزم االجرا سراسري، ایستگاه هاي تقویت فشار گاز، پاالیشگاه هاي گاز و پروژه هاي زیر بنایی
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  مسئولیت ها و ضمانت هاي اجرایی. 3
رعایت این مقررات براي کلیۀ پیمانکاران اجرایی شرکت الزامی بوده و بدین منظور عملکرد پیمانکار براساس 

  .زیابی و اقدام خواهد شدپیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ار HSEدستور العمل ارزیابی عملکرد 

 تعاریف و اصطالحات. 4 

  .منظور شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد :شرکت

منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد با کارفرما متعهد به انجام کاري معین  :پیمانکار

  .در زمان معین می شود 

است که قادر به بلند کردن بار،پایین آوردن بار و جابجایی افقی آنها می باشد   ماشینی :)  Crane(جرثقیل 

  .با استفاده از سازوکار هاي خاص باالبري کار می کند و

  .منظور وسایلی مانند سیم بکسل ، زنجیر  و تسمه مصنوعی می باشد  :(SLING)اسلینگ

سندي است که سالمت فنی دستگاه را تایید می کند این  : (CERTIFICATE)گواهینامه سالمت فنی 

  .مراکز مجاز  مورد تایید قانون صادر می شود /سند توسط اشخاص 

تجربه الزم بوده و  کارشناسی است که داراي مدرك دانشگاهی معتبر و ) :بازرس فنی ( کارشناس مجاز 

  .سایر مراکز قانونی مربوطه باشد  یا مورد تایید وزارت کار یا سازمان ملی استاندارد ایران  و

است با پل متحرك حامل باالبر ثابت یا متحرك که با  جرثقیلی : ( overhead crane )جرثقیل سقفی

این نوع جرثقیل معموال در داخل سوله ها ، .را جابجا می نماید  وبارکار کرده  باالبريمکانیزم هاي خاص 
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 ISO :استانداردهاي مرتبط با این جرثقیل عبارتند از .ها کاربرد زیادي دارد  وکارگاهکارخانجات 

8306/CMAA 70/ISIRI4379/ASME B30.2/FEM/BS466/DIN 15018   

  استاندارد جهت بلند کردن رمقدار با:  (safe working load – SWL)ظرفیت مجاز باربرداري  

  .کند  حرکت یا چند ریل  یک  درروي  که  است  جرثقیلی :)Travelling crane( متحرك جرثقیل

در امتداد   که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Over head Travelling crane(   متحرك  با پل  جرثقیل

کار جابجا   و ارتفاع  و عرض  و بتواند بار را در امتداد طول  کرده  حرکت  ریل  روي  کارخانه  زیر سقف  مناسبی

  .نماید

  شکل  خرپایی  دو پایه  بر روي  که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Gantry Crane(   متحرك  با دروازه  جرثقیل

  ریل  دیگر در روي  نقطه  به  اي باشد و بتواند بار را با خود از نقطه  عمودي  چند باالبرنده  و مجهز به  سوار بوده

  .کند  و در مسیر خود حمل

  آن  فرمان  باالبر و اطاقک  دستگاه  که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Monorail Crane(   ریلی  یک  جرثقیل

  .کند جابجا گردد می  حرکت  فوقانی  ریل  یک  روي  که  هایی چرخ  آویز توسط  در حال) وجود  در صورت(

  موتوري  نقلیه  وسیله  بر روي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Locomotive Crane(   موتوري  متحرك  جرثقیل

  . است  سوار شده

و   بوده  یا مایل  افقی  بازویی  داراي  که  است  یا گردان  ثابت  جرثقیل  نوعی  :)Jib Crane(   بازویی  جرثقیل

محور   به  بار نسبت  قالب  موقعیت  دستگاه  در این. شود می  مزبور نگهداري  بازوي  وسیله بار به  نگهدارنده  کابل

  است  افقی  جرثقیل  بازوي  موارد که  گردد و در بعضی می  بازو تعیین  و شیب  طول  توسط  جرثقیل  دوران
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  .جابجا شود)  Trolley(   متحرکی  اطاقک  بار توسط  است  ممکن

  و روي  سوار بوده  چرخ  روي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Portable floor Hoist(   زمینی  متحرك  جرثقیل

  .کند می  حرکت  زمین

قرار   جهت  مخصوص  سکوي  داراي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Hoist)  ( چاه  چرخ(سکودار   جرثقیل

  .باشد  مختلف  و جاهاي  بار در ارتفاعات  ها و انبار کردن قسمت  به  آن  بار و حمل  گرفتن

باالبر   زنجیر یا کابل  که  است  ثابتی  جرثقیل  :)Crabs and winches)  ( چاه  چرخ(  ساختمانی  جرثقیل

  محکم  زمین  به  دیگري  یا وسیله  فونداسیون  هاي پیچ  وسیله به  دستگاه  و پایه  شده  پیچیده  اي استوانه  در روي

  .باشد  شده

یا زنجیر   ابلک  حامل  استوانه  که  است  یا متحرکی  ثابت  جرثقیل :)Electric hoist(الکتریکی   جرثقیل

  یا به  مستقالً کارکرده  است  باالبر ممکن این. ببرد  درآید و بار را باالوپایین  حرکت به  موتورالکتریکی  توسط

  .قرار گیرد  باالبر دیگر مورد استفاده  دستگاه  براي  باالبر فرعی  عنوان

  .باشد می  فشرده  هواي  آن  محرك  نیروي  که  است  جرثقیلی  :)Pneumatic Hoist(   بادي  جرثقیل

  یک  افتد و شامل بکار می  با دست  که  است  یا متحرکی  ثابت  جرثقیل  :)Chain Hoist(   زنجیري  جرثقیل

  .باشد می  زنجیري  یا چند چرخ

  یک  و شامل  کار کرده  با دست  که  است  یا متحرکی  باالبر ثابت  :)Block and Tackle(  اي  قرقره  جرثقیل

  .گردد می  بار منتقل  ها و قالب  قرقره  به  کابل  توسط  محرك  و نیروي  بوده  یا چند قرقره
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آنها   اتصال  زنجیر و ادوات  فوالدي  کابل  طناب  شامل  :)Hoisting tackle(بار    و بلند کردن  بستن  لوازم

  .باشد می)  و غیره  کابل  بست -  قالب -   حلقه(  یکدیگر از قبیل  به
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  مراجع. 5
1- ASME B30.5 – 2000 Mobile and Locomotive Cranes 

2- ASME B30.3 & B30.17– 2003 Construction Tower Cranes-  

3-OSHA 29 CFR 1910.179, Ovearhead and Gantry Cranes 

4-OSHA 29 CFR 1917.45, Cranes and Derricks 

5- OSHA 29 CFR 1910.180, Crawler Locomotive and Truck Cranes 

6- OSHA 29 CFR 1926.550, Cranes and Derricks – Instrument and Components 

7- OSHA 29 CFR 1926.753, Hoisting and Rigging  

8- OSHA  1926.1412   

جابجا کردن  وسایل حمل ونقل و ،بهداشت کار ایران آیین نامه حفاظت و ،موسسه کار و تامین اجتماعی - 9

 . 1391، در کارگاه ها ءاشیا مواد و

  .1387،)جلد اول(ها و تجهیزات باربرداريایمنی جرثقیل ها، باالبر ، -10

  .1388،تجهیزات و متعلقات بار برداري، باالبرها و روش هاي بستن بار ، رضا، جعفري، سینا،امیرنژاد -11
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  مقرراتشرح . 6
تحت ضوابط واستانداردهاي گوناگون  طراحی  با توجه به این که جرثقیل ها در کشورهاي مختلف و

 ISO ,ASME ,BSساخته می شوند در این مجموعه سعی شده است بر اساس  استانداردهاي معتبر مانند  و

 یکی از مهمترین مباحث قانونی، موضوع تست و .قرار گیرندبررسی و باالبرها مورد موارد مشابه جرثقیل ها  و

ایمنی  به منظور اطمینان از درستی عملکرد و .تجهیزات باربرداري می باشد بازرسی فنی از جرثقیل ها و

با  در هنگام کار باید توسط افراد مجاز و پس از ساخت در محل کارخانه و ، تمامی جرثقیل هاجرثقیل ها

ناحیه پایداري  براي تعیین نواحی مقاومت و .بازرسی فنی شوند بر اساس روش استاندارد تست و صالحیت و

  .ه مراجعه کردباید به استانداردهاي مربوط

    ISIRI10070بازرسی فنی بر اساس استاندارد  تست و .6-1
 ،بهداشت کار نیز بر اساس آیین نامه حفاظت و و) استاندارد ملی ایران(مذکور استاندارد بر اساس  

 تست و ،)بند ج 16ماده ( اشیا در کارگاه ها جابجا کردن مواد و آیین نامه حفاظتی وسایل حمل ونقل و

  .با صالحیت الزامی می باشد  بازرسی فنی سالیانه تجهیزات باربرداري توسط افراد متخصص و

 

   ASMEبر اساس استانداردبازرسی فنی  تست و. 6-2
 .درصد بار مجاز سازنده جرثقیل بیشتر باشد110نباید از  تست باربر اساس استاندارد مذکور 

  .بازرسی فنی از جرثقیل هاي متحرك به پنج دسته زیر تقسیم می شوند 
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 بازرسی مقدماتی . 6-2-1

پیش از نخستین استفاده از جرثقیل، تمامی جرثقیل هاي جدید یا تعمیر شده باید مطابق با برگه 

و امضاء بازرس، هاي بازرسی توسط بازرس ماهر بازدید شوند و تمام اسناد و مدارك بازرسی به همراه تاریخ 

  .تهیه، بایگانی و در دسترس باشند

  بازدید پیش از شروع کار. 6-2-2

رانندگان یا سایر افراد آگاه باید هر روز قبل از شروع کار موارد زیر را مورد بازرسی چشمی قرار 

  .ثبت این اطالعات بصورت مکتوب مورد نیاز نمی باشد.دهند

 سیستم هاي کنترلیبازدید  - 

بر اساس استاندارد )تغییر شکل، ترك خوردگی، ضعیف شدن و ضامن قالب( قالب جرثقیل بازدید از  - 

ASME B30.10 

 )جک هاي تعادلی سطح مناسب روغن هیدرولیک و( سیستم هیدرولیک از  بازدید - 

 بازدید از شیلنگ ها، مخازن، شیرها و پمپ ها بمنظور اطمینان از عدم وجود نشتی روغن و هوا -

 )خوردگی، له شدگی، سائیدگی، پیچ خوردگی( بازدید از سیم بکسل  - 

 سیستم قطع کن برقی قالب و آژیر آنبازدید از  - 

  بازدید از بوم جهت مشخص کردن آسیب یا تغییر شکل اجزاء ساختاري آن - 

  بازرسی ماهیانه .6-2-3

یر را از لحاظ آسیب، ضعیف می باید بطور ماهیانه اجزاء و قسمت هاي زافراد متخصص رانندگان یا 

شدن و عدم کارایی الزم مورد بازرسی چشمی قراردهند تا هیچگونه تغییري در سیستم هاي ایمنی و 
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باید داراي تاریخ و امضاء  ، به شرح ذیل،اسناد و مدارك مربوط به این نوع بازرسی. ظرفیت جرثقیل رخ ندهد

  .بوده و بایگانی گردد

  .مانند ترمزها و قالب هاقسمت هاي مهم دستگاه  -

  سیم بکسل هاي باالبر -

  .پایین آوردن قالب جهت آزمایش و سنجش استحکام آن -

بازرسی از قالب جهت تشخیص ترك خوردگی، تغییر شکل، آسیب دیدگی ناشی از مواد شیمیایی  -

 .و حرارت و چفت شدن ضامن ایمنی

  بازرسی مداوم. 6-2-4

اید در فواصل زمانی مشخص و بطور مداوم در کمتر از یک ماه بصورت رانندگان یا سایر افراد آگاه ب

  .در این نوع بازرسی نیازي به ثبت و بایگانی مدارك نمی باشد. چشمی موارد زیر را مورد بازرسی قرار دهند

فرسودگی بیش از حد، آلودگی ناشی از روغن ها یا ( کلیه سیستم هاي کنترلی و تنظیم کننده  -

  )ارجی که مانع عملکرد صحیح می شودسایر اجسام خ

  ایمنی وتجهیزات  کلیه وسایل -

  سیستم جمع کننده سیم بکسل مطابق با توصیه هاي سازنده -

  سیستم برقی مطابق با توصیه هاي سازنده -

  )تایر( فشار باد الستیک ها  -

 )تغییر شکل، آسیب دیدگی اجزاء ساختاري ( اجزاء بوم  -
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فوق در صورتی که نیاز به بازرسی بیشتر باشد، راننده و فرد آگاه باید دستگاه را براي پس از بازدید موارد 

  .بازرسی دقیق تر به قسمت بازرسی فنی ارجاع دهد

  بازرسی دوره اي .6-2-5

این نوع بازرسی، بازرسی تکمیلی بوده و فقط توسط بازرس مجرب و ماهر در فواصل زمانی یک الی 

این نوع بازرسی براساس میزان فعالیت جرثقیل، سرویس دهی و شرایط محیطی . وددوازده ماهه انجام می ش

بازرس باید تمامی کمبودها و نواقص را در نظر گرفته و تعیین نماید آیا این نواقص می تواند .انجام می شود

ي تاریخ و امضاء اسناد و مدارك این نوع بازرسی باید دارا .در روند ایمن انجام کار خللی ایجاد نماید یا خیر

  .بازرس مربوطه بوده و بایگانی گردد

گاهاً پالك  فلزي بازرسی بعد از بازرسی روي بدنه دستگاه نصب می گردد که نتیجه بازرسی ،تاریخ 

در بعضی موارد از نتایج بازرسی وتست هاي انجام شده روي جرثقیل . ،نام بازرس در آن مشخص می شود

مواردي که در این  .ر می گیرد تا در صورت لزوم در اختیار افراد مربوطه باشدیک کپی در اختیار راننده قرا

  :بازرسی مورد توجه می باشند عبارتند از

  اجزاء ساختاري .6-2-5-1

 هرگونه تغییر شکل، خوردگی، فرسودگی و ترك خوردگی در اسکلت دستگاه، شاسی و بوم .1

 پیچ و مهره و پرچ هاي شل، آزاد و بریده شده .2

 ها و درام هاي ترك خورده و ضعیف شدهقرقره  .3
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آسیب دیدگی قالب ناشی از تماس با مواد شیمیایی، هرگونه تغییر شکل، خوردگی، فرسودگی و  .4

درجه  10درصد دهانه قالب از حالت اولیه یا انحراف بیش از  15ترك خوردگی و باز شدن بیش از 

 قالب از حالت اولیه 

، تست  PT، تست مایع نافذRTها با کمک اشعه رادیوگرافی در این آزمون: آزمون هاي غیر مخرب  .5

بازرس می تواند هر گونه نقص و اشکال فنی در  ،UT، تست آلتراسونیک  MTذرات مغناطیس 

حداقل یکبار در سال اینگونه تست ها . زیر سطحی را شناسایی نماید  ابعاد بسیار کوچک سطحی و

 .باید انجام گیرند

رك خورده و معیوب مانند پین ها، قسمت هاي دوار، شفت ها، دنده ها، قسمت هاي صدمه دیده، ت .6

 غلتک ها و وسایل قفل کننده

 فرسودگی بیش از حد قطعات سیستم کالچ، ترمز، لنت ترمز، ضامن ها .7

 ديکالیبره بودن نشانگرهاي بار، زاویه بوم و سایر وسایل عملگر .8

 ..).موتور، ژنراتور و ( لد نیرو سیستم سوخت رسانی، تجهیزات الکتریکی و قسمت هاي مو .9

 نشتی رادیاتورها و خنک کننده هاي روغن و نیز انسداد احتمالی مجاري هوا .10

 سیستم هدایت کننده و فرمان .11

 فرسودگی بیش از حد الستیک ها .12

  زنگ زدگی میل پیستون و سوپاپ هاي کنترلی هنگام درجا کار نمودن دستگاه .13

  سیستم هاي هیدرولیکی و پنوماتیکیاتصاالت  لوله، شیلنگ و. 6-2-5-2

هرگونه نشتی در محل اتصاالت، شیلنگ هاي قابل انعطاف که توسط بست هاي فلزي متصل شده  .1

 .اند
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 .برجستگی یا تغییر شکل غیر عادي در پوشش خارجی شیلنگ هاي هیدرولیکی و پنوماتیکی .2

 .نشتی در محل اتصاالت که توسط سفت کردن پیچ و مهره برطرف نمی شود .3

عالئم و نشانه هاي سائیدگی و خراشیدگی بیش از حد در سطح خارجی شیلنگ ها و لوله هاي  .4

  .تحت فشار

  موتورها و پمپ هاي هیدرولیکی و پنوماتیکی. 6-2-5-3

 پیچ ها و بست هاي شل و آزاد .1

 نشتی در محل اتصاالت  .2

 هرگونه صدا و ارتعاش غیر عادي .3

 نشتی در سیستم آب بندي محورها .4

 )کند کارکردن دستگاه( د پایین دستگاه سرعت عملکر .5

 گرم شدن بیش از حد مایعات خنک کننده .6

  افت فشار دستگاه .7

  شیرهاي هیدرولیک و پنوماتیک. 6-2-5-4

 ترك خوردگی در ساختمان شیر .1

 برگشت نامناسب اجزاء گردنده شیر به وضعیت عادي .2

 نشتی در محل اتصاالت .3

شیرهاي اطمینان باید بر اساس مشخصات (مناسب نقص در شیرهاي اطمینان براي تنظیم فشار  .4

  )ارائه شده توسط سازنده بازرسی گردند

  سیلندرهاي هیدرولیک و پنوماتیک. 6-2-5-5
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 .حرکت خودبخودي سیلندر هیدرولیک که بخاطر نشتی روغن اطراف پیستون می باشد .1

 نشتی در میل پیستون آب بندي شده .2

 نشتی در اتصاالت جوشکاري شده .3

 شکاف و فرورفتگی میل پیستون خراشیدگی، .4

  شل شدن و تغییر شکل دادن چشمی هاي میل پیستون یا اتصاالت .5

  فیلترهاي روغن. 6-2-5-6

وجود ذرات . باشد O’ringوجود ذرات الستیکی در اجزاء فیلتر می تواند نشانه خرابی شیلنگ یا ارینگ 

در صورت مشاهده نمودن ذرات . ندر باشدفلزي در فیلتر ممکن است نشانه نقص در پمپ ها، موتورها یا سیل

  .فوق بازرس موظف است علت اصلی را یافته و دستور اقدام اصالحی را صادر نماید

  سیم بکسل. 6-2-5-7

  :بررسی نماید  استانداردها و لحاظ موارد زیر طبق توصیه سازندهاز  بازرس موظف است سیم بکسل ها را 

خوردگی، له شدگی، سائیدگی، فرسودگی، بریدگی، تاب طول سیم بکسل، جنس مغزي، نوع و قطر،  .1

 ASTM D 6268بر اساس استاندارد . خوردگی، شعاع پیچش، اتصاالت و بست هاي سیم بکسل

,ISIRI 2680  سیم بکسل به کار رفته در جرثقیل با سطح مقطع گرد واز نوع گالوانیزه با مغزي

  .فوالدي باید باشد 

مورد  ر مطابق ماه بدون استفاده بوده اند باید قبل از شروع کا جرثقیل هایی که بین یک الی شش .2

  .بازرسی قرار گیرند
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مورد ر مطابق جرثقیل هایی که بیش از شش ماه بدون استفاده بوده اند باید قبل از شروع کا .3

  .بازرسی قرار گیرند

در دفعات  الزم به ذکر است جرثقیل هایی که در شرایط نامناسب آب و هوایی کار می کنند باید .4

  .بیشتري مورد بازرسی قرار گیرند

  OSHA  1926.1412 جرثقیل هاي متحرك بر اساس استاندارد تست و بازرسی. 6-3

  :می باشد بازرسی جرثقیل بر دو نوع  مطابق با استاندارد مذکور   

  روزانه بازرسی مکرر و .1- 6-3

در ابتداي شروع هر نوبت کاري توسط راننده یا این نوع بازرسی در فواصل زمانی روزانه تا ماهیانه ومعموال 

اجزایی که تاثیر مستقیم در ایمنی جرثقیل دارند و یا به طور روزانه امکان تغییر .شخص آگاه انجام می شود 

در آنها وجود دارد بایستی به طور روزانه بازرسی شده  تا نواقص موجود که بر عملیات ایمن جرثقیل تاثیر 

بازرسی هاي مکرر شامل موارد زیر می باشد ولی بیاد داشته باشید که .ورفع گردد می گذارد شناسایی 

  .محدود به چند عامل زیر نیست

  . تمام قسمتهاي متحرك دستگاه حفاظ گذاري شده باشند .1-1- 3- 6

شروع بکار می رود باید قبل از ... هر جزء دستگاه که در عملیات باالبردن ،پایین آوردن ،چرخش و .1-2- 3- 6

  .کار بازرسی چشمی شده تا نواقص احتمالی موجود شناسایی وبرطرف گردد 

تمام قسمتهاي سیم بکسل باالبرنده وسیم بکسل نگهدارنده ،قرقره ها ،درام ها ، قالب ومتعلقات  .1-3- 3- 6

  .آنرا بازرسی کنید 
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گذاشته شود ودر صورتی  قالب جرثقیل در صورتی که تغییر شکل ،ترك خوردگی دارد از کار کنار .1-4- 3- 6

درجه باشد  10یا میزان تاب خوردگی و انحراف قالب بیش از % 15که میزان باز شدگی دهانه آن بیش از 

  .باید از سرویس خارج شود

بازدید چشمی از تمام قسمتهاي بوم شامل خود بوم و بوم کمکی که صاف و سالم بوده وهیچ گونه  .1-5- 3- 6

 .مانند ترك ،خمیدگی ،تغییر شکل نواحی جوشکاري شده دیده نشود نشانه اي از آسیب فیزیکی 

 .از لحاظ فرسودگی و بادمناسب بازدید شود ) تایر (الستیک ها  .1-6- 3- 6

 .نشتی روغن وهوا در سیستم هاي هیدرولیک وپنوماتیک بررسی شود .1-7- 3- 6

سوخت، روغن . انجام شودروغن کاري مناسب مطابق با دستور سازنده در تمام قسمتها  .1-8- 3- 6

 .هیدرولیک وروغن خنک کننده به مقدار کافی وجود داشته باشد

 .آتش نشانی مناسب در اتاق راننده تعبیه شده و راننده نحوه کار با آن را فرا گرفته باشد کپسول .1-9- 3- 6

ل کن، قالب، بوم، تمامی سازوکارهاي عملیاتی دستگاه مانند قرقره، درام، ترمز، سیستم هاي قف .1-10- 3- 6

جکهاي تعادلی، قطع کن برقی، تجهیزات ایمنی ، سیلندر هاي هیدرولیک، تجهیزات برق وروشنایی باید 

 .بازرسی شوند

سینی گردان واتصاالت آن از لحاظ وجود ترك در نواحی جوشکاري شده وپیچ و مهره شل وآزاد  .1-11- 3- 6

 .بازرسی شود 

جک . عادلی از نظر شکل ظاهري و نقاط جوشکاري شده بازدید شودسیلندر وستون جک هاي ت .1-12- 3- 6

 .هاي تعادلی باید بطور کامل وبه آرامی باز وبسته شوند 
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 .تمامی ترمز ها وکالچ ها از نظر عملکرد وتنظیمات صحیح مورد بازرسی قرار گیرند  .13- 3-1- 6 

از نظر کارکرد صحیح وکالیبره یت بار سیستم قفل باالبر بوم ،قطع کن الکتریکی ونشانگر وضع .1-14- 3- 6

 .بودن همواره بازرسی شوند

هنگام روشن بودن موتور تمامی نشانگرها ، کنترل ها و چراغ هاي هشدار دهنده از لحاظ . 15- 3-1- 6 

 .سهولت قرائت وعملکرد درست بازدید شوند

  .بازرسی شودتمامی شیشه هاي اتاق راننده از لحاظ شکستگی وترك خوردگی . 1-16- 3- 6

  بازرسی دوره اي. 2- 6-3

این بازرسی بر اساس احساس نیاز به  .این نوع بازرسی در فواصل زمانی یک الی دوازده ماه انجام میشود

این نوع بازرسی . تعمیرات یا تعویض اجزاء وقطعات به منظور عملکرد صحیح وایمن دستگاه انجام می شود

مدارك بازرسی دستگاه . ز بوده ولی از آنها کاملتر ودقیق تر می باشدشامل موارد ذکر شده بازرسی روزانه نی

به همراه تاریخ بازرسی، امضاء بازرس، شماره سریال دستگاه وسایر اطالعات شناسایی دستگاه تهیه وبایگانی 

  .بایستی در دسترس قرار داشته باشد  شده و

باید توسط افراد با صالحیت ومجاز انجام مذکور  بازرسی فنی جرثقیل بر اساس استاندارد  و تست .3- 6-3

مطابق با این استاندارد تمام جرثقیل هاي تازه تعمیر شده ، جرثقیل هایی که به نوعی دچار اصالحات .شود 

مبناي بازرسی ها بر .وتغییرات شده اند قبل از شروع دوباره کار باید توسط بازرس مجاز ، بازرسی شوند 

تمام سیستم هاي هیدرولیکی، هوایی .ده می باشد که باید در دسترس بازرس باشد اساس توصیه هاي سازن

  .که تحت فشار هستند باید به طور دقیق بازرسی شوند 
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، نگهدارنده بوم ، سیستم هاي هشدار دهنده  LMIتمام تجهیزات ایمنی نظیر نشانگر وضعیت بار  .4- 6-3

  .د نبررسی شو باید کنترل و OSHA 1926.1415وآالرم ها مطابق با استاندارد 

ها باید مطابق با   Falling objects protection devicesتجهیزات حفاظت در برابر سقوط نظیر  .5- 6-3

مقاومت این تجهیزات باید بگونه اي باشد که راننده  ساختار و .باشند  OSHA 1926.1423استاندارد 

  .ناگهانی بار حفظ کند  افتادن جرثقیل را در مقابل ضربات ناشی از سقوط و

 OSHA 1926.1412موارد بازرسی جرثقیل ها براساس استاندارد . 1جدول

  شرح   مورد بازرسی

دفترچه راهنماي نحوه 

  تعمیر جرثقیل کار و

نحوه کار با  :چهار مورد زیر ذکر شود در دفترچه راهنماي کارخانه سازنده باید

  باربرداري در شرایط مختلف ظرفیت نگهداري و تعمیرات و بازرسی، دستگاه،

  حفاظ گذاري
قسمتهاي دوار بایستی حفاظ  زنجیر و تمامی بخش هاي متحرك مانند دنده،

  .گذاري شوند 

حفاظت در برابر چرخش 

  دستگاه

تجهیزات مناسب براي حفاظ گذاري منطقه چرخش به ویژه پشت آن در نظر 

  گرفته شود

عالیم هشدار دهنده 

  خطر برق فشار قوي

عالیم در مکانهاي خاص مانند اتاق راننده، بیرون اتاق وروي دستگاه نصب  این

  .شود 

  نگهدارنده بوم
نگهدارنده هاي هیدرولیکی  وضد شوك براي جلوگیري از در رفتن وبه عقب 

  برگشتن بوم نصب گردد
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  براي جلوگیري از برگشت به عقب بوم کمکی نصب شود نگهدارنده بوم کمکی

  این نشانگر باید در محل قابل رویت اپراتور نصب شود  بومنشانگر زاویه 

قطع کن خودکار باالبر 

  بوم

این قطع کن هیدرولیکی  بوم به عنوان یک وسیله ایمنی زمانی که بوم در زاویه 

  بیش از حد قرار می گیردعمل میکند

  بوم بکار می رودبراي جلوگیري از تماس قالب جرثقیل با قرقره هاي انتهاي  ATBقطع کن الکتریکی

اهرم کنترل کننده 

  هنگام پایین آوردن بار

  براي کنترل حرکت ایمن هنگام جابجایی نفرات بکار میرود

نشانگر هاي تراز سنجی 

  دستگاه

  .تجهیزات یا دستورالعمل تراز بودن دستگاه فراهم گردد 

  قرقره ها
خوردگی باشد شیار قرقره ها باید صاف وعاري از هرگونه  آسیب سطحی و ترك 

  .فلنج ها نباید شکسته وترك خورده باشند . تا به سیم بکسل آسیبی نرسد

  سیستم باالبر اصلی

حداقل سیم بکسل باقی .خراشیدگی درام باعث آسیب به سیم بکسل می شود 

  مانده در درام وجود داشته باشد

سل سیم بک.وضعیت فلنج هاي درام ایمن باشد .وضعیت شیار درام مناسب باشد 

  .ومتعلقات انتهاي آن وضعیت مناسب داشته باشند 

  بوم کمکی بوم اصلی و
گواهینامه .بوم ها نباید ترك خوردگی داشته باشند پیچ ها وپرچ ها محکم باشند 

  .تعمیرات  اجزاي بوم طبق  استاندارد سازنده موجود باشد 

ضامن ایمنی  قالب ها و

 آن

SWL  حالت % 15میزان باز شدگی دهانه قالب از .روي قالب حک شده باشد

درجه  حالت اولیه نباید بیشتر  10اولیه ومیزان تاب خوردگی و انحراف آن از 
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  ضامن ایمنی سالم باشد.باشد   

لوله  بست ها و ،شیلنگها

  هاي سیستم هیدرولیک

بوده وآثاري از شیلنگ هاي قابل انعطاف بایستی از نوع مرغوب  واستاندارد 

. نشتی در سطح آن واتصاالتش وجود نداشته و پوشش خارجی آن سالم باشد 

تغییر شکل غیر طبیعی وخراشیدگی بیش از حد در سطح خارجی آن وجود 

  نداشته باشد

  جک هاي تعادلی

  .تعداد جکها ،محل استقرار  ونوع آنها مطابق با دستورات سازنده باشد 

تعادلی باید طبق دستور سازنده باشد که در جدول  نحوه استفاده از جک هاي

جک هاي تعادلی باید در میدان دید راننده یا فرد .بار جرثقیل قید شده است 

  .عالمت ده قرار داشته باشد 

 جدول بار
جدول بار باید با دوام، خوانا وبا حروف درشت نوشته شود ودر دسترس راننده 

  .باشد  آگاهنحوه قرائت واستفاده آن ازبوده وراننده 

 سیم بکسل
سیم بکسل هاي شکسته ،فرسوده،خراشیده ،خورده شده و بریده مورد تایید 

  نیستند

 اتاق راننده

جاي مناسب براي راننده داشته و فضاي کافی ومیدان دید الزم براي عملیات 

ن ،روشنایی، شیشه شکسته نداشته باشد بوق ، برف پاك ک.ایمن را فراهم نماید

  .کپسول آتش نشانی وکمربند داشته باشد

 سیستم ترمز

ترمز اصلی ،ترمز توقف اضطراري وترمز پارکینگ در وضعیت مناسبی قرار داشته 

  در جرثقیل هاي زنجیري عالوه بر ترمز هاي فوق.باشند 

  ترمز هاي مکانیکی خاصی براي زمانی که دستگاه خاموش است تعبیه شده است
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 انسینی گرد

چرخ دنده وغلتک هاي قسمت هاي گردنده عاري از هر گونه آسیب وفرسودگی  

مکانیزم قفل چرخش .وترك خوردگی باشند وبه طور مناسب تنظیم شده باشند 

  .دستگاه باید در اتاق راننده وجود داشته باشد

 وزنه هاي تعادلی
متعلقات آن به طور وزنه هاي تعادلی باید مورد تایید کارخانه سازنده بوده و 

  .محکم بسته شوند 

  ASME B30.17  ساسبر ا بازرسی فنی جرثقیل هاي برجی وسقفی تست و .6-4

  : دروازه اي به سه صورت بازرسی می شوند  جرثقیل هاي سقفی و

  بازرسی پیش از شروع کار توسط راننده  -

  بازرسی هفتگی توسط فرد فنی با تجربه -

  بازرسی سالیانه توسط بازرس مجاز وبا صالحیت  -

بازرسی سالیانه از جرثقیل هاي برجی  تست و ،BSو    ASMEبر اساس استاندارد هاي که الزم به ذکر است 

  .سقفی  توسط اشخاص مجاز الزامی می باشد  و

  مقررات عمومی جرثقیل ها  .6-5

از  سایر لوازم داراي استقامت کامل مکانیکی بوده ووسایل انتقال نیرو و  قسمت هاي مختلف بدنه و .5-1- 6

  .آنها به تایید مقام صالحیت دار رسیده باشد  یمقاومت مکانیک وباشند جنس مرغوب ساخته  شده 

  .ن دقت کافی مبذول گردد آدر تعمیر  نگهداري شده و دستگاه باید در همه حال بازدید و .5-2- 6
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حداقل هفته اي یک بار به وسیله  ورد بازدید قرار گرفته وهر روز توسط متصدي  دستگاه م .5-3- 6

  .متخصص مربوطه که مسئولیت فنی وکلی آن را به عهده دارد دقیقا بازرسی شود 

خوانا در روي هر دستگاه  حداکثر ظرفیت مجاز باالبر باید از طرف کارخانه سازنده به طور مشخص و. 5-4- 6

  .نوشته شود 

پایین آورده شود به طوري که در شروع بلند کردن یا حین  به طور مالیم  باال و همیشه بایستی بار .5-5- 6

  .ضربه اي به دستگاه وارد نگردد  ، پایین آوردن و توقف

برابر قطر کابل باشد به شرط این که الاقل  30قطر استوانه هاي نگهدارنده کابل نباید کمتر از  .5-6- 6

 450کابل باشد ولی ارجح است که قطر استوانه مزبور مساوي مساوي سیصد برابر قطر کلفت ترین سیم 

  .برابر ضخیم ترین سیم کابل در نظر گرفته شود 

دو سر استوانه نگهدارنده کابل باید داراي لبه باشد به طوري که حداقل بلندي این لبه ها کمتر از  .5-7- 6

  .برابر قطر کابل مربوطه نباشد  5/2

اي نگهدارنده کابل باید به طور موثر ومطئمن به استوانه مربوطه محکم شده لبه دو سر استوانه ه .5-8- 6

  .باشد 

  باشد که شده  و محاسبه  تعبیه  ترمزها باید طوري  باشند و این  حفاظتی  ترمزهاي  باالبرها باید داراي .5-9- 6

  .نماید مجاز باالبر را نگهداري ظرفیت  برابرونیم  یک  معادل  بتواند باري
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)  و بادي  الکتریکی  از باالبرهاي  اعم(شوند  می  هدایت  از پایین  که  در باالبرهایی  فرمان  هاي طناب .5-10- 6

  و مانع  عبور کرده  آن  هاي سوراخ  ها بطور مجزا از داخل طناب  این  باشند که  مخصوص  جداکننده  باید داراي

  .بشود  آن  افتادن  هم  و روي  شدن  پیچیده

شود باید  می  هدایت  از پایین  که  و بادي  الکتریکی  باالبرهاي  براي  فرمان  هاي طناب  اهرم  هاي دسته. 5-11- 6

  آسانی  به  کارگر مربوطه  که  طوري به. متمایز گردند  از هم  طور مشخص به  باشد که  شده  ساخته  شکلی  به

  . بار است  آوردن  پایین  براي  یکو کدام  باالبردن  براي  اهرم  دهد کدام  تشخیص

  هایی چرخ  به  مربوط  هاي یاتاقان  قطعات  باالبر و همچنین  هاي خور دستگاه ضربه  هاي یاتاقان  قطعات .5-12- 6

  :باید) وجود  در صورت(د نکن می  حرکت  ریل  روي  که

و   شده  شل  هاي قسمت  به  بردن  پی منظور  باالبر به  از دستگاه  از استفاده  قبل  روزه  همه .5-12-1- 6

  .دقیقاً بازدید شود  کارگر مربوطه  توسط  شده،  خورده

  .دقیقاً و کامالً بازدید شود  آن  هاي قسمت  تمام  نفر متخصص یک  وسیله یکبار به  هرهفته .5-12-2- 6

دقیقاً و   آن  هاي قسمت  تمام  مسئول  نفر متخصص  یک  وسیله یکبار به  ماه 12هر   حداقل. 3- 6-5-12 

  .شود  کامالً بازرسی

  نفر متخصص  یک  باالبر توسط  دستگاه  هاي قسمت  تمام  از هر تعمیر یا تغییر کلی  پس .4- 6-5-12 

  .شود  آزمایش  مسئول

 بار مورد  کردن بلند  جهت  که  لوازمی  ها و بطور کلی ها، قالب ها، طناب ها، زنجیرها، تسمه کابل.5-13- 6

  عنوان  به  که  دیگري  و یا اشخاص  دهنده  عالمت  کارگران  وسیله  باید به  روزه  گیرد همه می قرار  استفاده



 
   ر     ند ی و  و  ه گاز ا ان

  ایمنیمقررات 
   کار با جرثقیل ها و باالبرها 

Sheet  26 of 
36 

Year Rev Ser. No Type Discipline  Project Department Company 
92 00  1014 RG  HSE OO 020  IGEDC 

 

  .دهند مورد بازدید قرار گیرد دستور می  زمین  کارگر باالبر از روي  به  کمک

  باید حداقل  خودکار الکتریکی  ها، شیارها، ترمزها و لوازم ها، قالب ها، طناب ها، زنجیرها، تسمه کابل.5-14- 6

  .قرار گیرد  کامالً و دقیقاً مورد بازرسی  مسئول  متخصص  بار توسط  یک  ماه  هر سه

  عالیم  وسیله باالبر باید به  هاي دستگاه  بار توسط  ونقل و حمل  آوردن  ، پایین در باال بردن  هدایت .5-15- 6

  هر حرکت  که  طوري آید به  بعمل  است  شده  صالحیتدار تعیین  قامم  توسط  که  فهم  و قابل  یکنواخت  مشخصه

  .شود  داده  بازو یا دست  وسیله به  عالیم  این  که  و بهتر است  مجزا بوده  عالمت  یک  داراي

  وسیله به  فقط  باشد باید عالیم  بار وجود داشته  باال بردن  براي  نفر کمک  از یک  بیش  که  در مواردي. 5-16- 6

. شود  باالبر قرار دارد داده  دید راننده  در میدان  همیشه  که)  بند و غیره ، طناب زن ، قالب زنجیربان(از آنها   یکی

شود  می  الذکر داده فوق  از افراد کمکی  هر یک  توسط  که  توقفی  از عالمت  باالبر بایستی  راننده  در هر حال

  .نماید  اطاعت

  نداشته  نوسان  بلندکردن  در حال  که طوري شود به  آورده  باال و پایین  ید عموماً بطور عموديبار با. 5-17- 6

  .باشد

  :بلند شود باید  بار بطور مایل  است  الزم  که  در مواردي. 5-18- 6

  .خطر قرار نگیرند  در معرض  مربوطه  کارگران  آید که  بعمل  الزم  احتیاطات .1- 18- 6-5    6

  .پذیرد  انجام  مسئول  باید در حضور شخص  باري  نوع  چنین  بلند کردن  عمل .5-18-2- 6      

  متحرك  هاي یر ماشینمس  بار باشند نباید باالي  تعمیر یا داراي  باالبرها در حال  که  هنگامی. 3- 18- 6-5     6

  قرار گیرند
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  ) (Chain Block & Lever Hoistي دستی مقررات باالبرها .6-6

 )Chain Block (قرقره زنجیر دستی  -

روزانه قبل از شروع کار توسط  تمام قرقره زنجیر ها باید ،DOE-STD-2004استاندارد  براساس .6-1- 6

  .دنبدنه خارجی کنترل شو پراتور از نظر هرگونه آسیب دیدگی، خوردگی، پارگی در محل اتصاالت، زنجیر وا

  .بازرسی فنی شوند  سالیانه توسط بازرس مجاز تست وتمام قرقره زنجیرها باید . 6-2- 6

  .ممنوع است  SWLبدونباالبر اهرمی  و به کارگیري قرقره زنجیر . 6-3- 6

 .می باشد  4فاکتور ایمنی قرقره زنجیر  ،DOE-STD-2004بر اساس استاندارد  .6-4- 6

ها  Lever Operated Hoistتمامی باالبرهاي اهرمی یا  ASME B30.21 2004بر اساس استاندارد  .6-5- 6

  .شوند  کار، مداوم و دوره اي بازرسیقبل از شروع  ،به سه شکل روزانهباید 

زنجیر، : اسلینگ به کار رفته در ساختمان باالبرهاي اهرمی به سه شکل، بر اساس استاندارد مذکور .6-6- 6

  .یا تسمه مصنوعی وجود دارد  بکسل وسیم 

   .آن زنجیر باید تعویض شود ،افزایش یابد طول اولیه% 5/2اهرمی به در صورتی که طول زنجیر باالبر  .6-7- 6

  جرثقیل عقب تعیین محدوده پایداري در سمت جلو و. 6-7

  :رعایت گرددبایستی براي تعیین محدوده پایداري جرثقیل موارد زیر 

  .استفاده شود )دوم کشویی هاي اول و(تا حد ممکن از بوم با طول کوتاه تر . 7-1- 6

  .ولی فراتر از آن نرود. تا حد ممکن زاویه بوم به نود درجه نزدیک شود .7-2- 6
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  .جک هاي تعادلی کامال بیرون آمده و با هم مساوي باشند .7-3- 6

  .محل استقرار دستگاه و جک هاي تعادلی در جاي سفت، محکم و صاف قرار داشته باشد. 7-4- 6

مطابق با  )روغن و آب(تمام مخازن سوخت حداقل نیمه پر بوده و سطح سایر مخازن حاوي مایعات . 7-5- 6

  .استاندارد باشند

  ایمنی جرثقیل هاي متحرك. 6-8

  .قسمت هاي متحرك دستگاه باید مجهز به حفاظ وپوشش هاي مناسب باشد .8-1- 6

و عالئم ) یفنس کش(افراد، از موانع در مجاورت محل چرخش دستگاه به جهت جلوگیري از برخورد .8-2- 6

  .هشدار دهنده استفاده گردد

  .وم بوده وحفاظت کافی را براي راننده تامین نمایداکابین راننده بایستی مق .8-3- 6

از عالئم هشدار دهنده خوانا و ترجیحا شبرنگ و روز رنگ که به راحتی از فاصله دور قابل دید باشند   .8-4- 6

 100اطراف محل کار جرثقیل استفاده شود، این عالئم بایستی از سطح زمین در حدود  و به تعداد کافی در

  .سانتی متر ارتفاع داشته باشند و براي همه افراد قابل درك بوده و با مضمون آن کامال آگاه باشند

د وسایل حفاظتی فردي بایستی متناسب با نوع خطر بوده و نحوه درست استفاده از آن به افرا .8-5- 6

  .آموزش داده شود

قبل از شروع کار و جک زدن، . خطوط برق فشار قوي نباید در کنار هم قرار بگیرند جرثقیل ها و. 8-6- 6

محلی به شعاع حداقل . راننده دستگاه موظف است خطوط برق اطراف محل کارخود را در نظر داشته باشد

اضافه خواهد  1/3سانتی متر به فاصله  10یشتر، کیلو ولت ب 10به ازاي هر  "کیلو ولت 50تا ولتاژ (متر  1/3
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بایستی توسط عالئم و هشدار از خطوط جریان برق در همه جهات ،منطقه خطر محسوب می شود و )"شد

  .نظیر فنس کشی و مانع گذاري محدود ومشخص شوددهنده هایی 

 هماهنگی شرکت برق منطقهدر صورت ناگزیر بودن به انجام کار در محدوده خطر می بایست با  .8-7- 6

  .نسبت به قطع نمودن جریان برق اقدام نمود و پس از اطمینان از قطع بودن جریان برق به کار ادامه داد

به منظور جلوگیري از واژگون شدن جرثقیل بایستی به مقدار بار واقعی در هر شرایطی با توجه به  .8-8- 6

  .طول و زاویه بوم و جدول مشخصات بار توجه گردد

  .جک هاي تعادل می بایست همواره مورد استفاده قرار  گرفته و در زمان استفاده کامال باز گردند. 8-9- 6

نصب قطع کن  OSHAبه منظور جلوگیري از برخورد قالب با بوم جرثقیل،براساس مقررات . 8-10- 6

در نزدیکی ATB .باشددر جرثقیل ها الزامی می ) ATB:Anti-Two Bioking Device(الکتریکی استاندارد 

صورت تماس قالب با این وسیله، آژیر و چراغ هشدار در اتاق راننده فعال می  رد انتهاي بوم نصب می شود و

  .شود

فشار روغن در جرثقیل هاي هیدرولیکی باید به گونه اي تنظیم شود که هنگام بیرون دادن بوم،  .8-11- 6

  .ا از وقوع تماس با بوم جلوگیري شودسیم بکسل به آرامی و آهسته بیرون داده شود ت

طول بوم و زاویه بوم مناسب به همراه فضاي کافی جهت عملیات ایمن بار برداري مانع از برخورد . 8-12- 6

  .قالب وگوي فلزي قالب با بوم خواهد شد

منطقه چرخش اتاق راننده و وزنه هاي تعادلی باید با موانع هشدار دنده و ایمنی، محدود و متمایز . 8-13- 6

  .خطر گرددگشته تا مانع  از ورود افراد متفرقه به محدوده 
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نصب آینه هاي بغلی و پشت براي مشاهده ناحیه کور پشت راننده، که در جرثقیل هاي مدرن  .8-14- 6

هاي مدار بسته استفاده شده که راننده به راحتی امروزي براي سهولت دید راننده در فضاي پشت از دوربین 

  .می تواند قسمت عقب دستگاه را مشاهده نماید

گردش دستگاه براي هشدار به نفرات هنگام عملیات بار برداري استفاده از بوق دنده عقب و بوق  .8-15- 6

  .ضروري است

دستورالعمل کار با دو جرثقیل که در یک فضاي کاري هم زمان مشغول کار هستند، الزم  ائهار .8-16- 6

  .وضروري است

ا استفاده از جهت ارتباط با راننده جرثقیل استفاده از بی سیم که با عالمت ده در ارتباط باشد وی .8-17- 6

به جاي . ضروري می باشدچند نفر عالمت ده که در نقاط مختلف قرار دارند و عالمت یکسانی را می دهند 

چند نفر عالمت ده که امکان دارد در انتقال عالئم دچار اشتباه شوند بهتر است از وسایل ارتباطی نظیر بی 

  .سیم استفاده گردد

و چراغ هاي هشدار دهنده گردان، روش مناسبی براي  بوق، بلندگو استفاده از آژیرهاي خودکار،. 8-18- 6

  .آگاه نمودن و هشدار به نفراتی است که در مجاورت عملیات مشغول به کار می باشند

شیشه هاي اتاق راننده و آینه هاي اطراف باید کامال سالم و فاقد هر گونه ترك خوردگی واعوجاج . 8-19- 6

  .باشند

موانع موجود در میدان دید راننده و عالمت دهنده برداشته شود و راننده باید در  تا حد ممکن .8-20- 6

  .موقعیتی قرار گیرد که عالمت دهنده خود را مستقیما مشاهده نماید
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  جرثقیل هنگام حرکت شدن ونگخطر واژ. 6-9

د زیر به منظور جلوگیري از بروز خطرات احتمالی از قبیل واژگون شدن جرثقیل ها، بایستی موار

 :رعایت گردد

 . استفاده از کابین هاي ضد ضربه و خرد شدن در جرثقیل ها .1

 .صاف و تراز بودن سطح جاده اي که جرثقیل در آن حرکت می کند .2

 .فشار مناسب باد چرخ ها .3

 .زاویه و طول بوم مناسب طبق جدول بار سازنده .4

 .پرهیز از حرکت هاي سریع و شوك دهنده به دستگاه .5

  هاي راننده جرثقیلویژه گی . 6-10

  سال 18 قانونی حداقل سن .1

  ویژه جرثقیلگواهینامه و  1داشتن گواهینامه پایه  .2

  در تست اسنل 50/20در یک چشم و در چشم دیگر  30/20داشتن بینایی  .3

  اضطراري عقدرت شنوایی خوب، توانایی فیزیکی مناسب و داشتن سرعت واکنش کافی در مواق .4

یا نا هنجاري هاي روحی و روانی مانند اضطراب و استرس بیش از نداشتن هیچ گونه نقص جسمانی  .5

  .حد

  معاینات پزشکی راننده هر سه سال یک بار .6

  موفقیت در آزمون هاي تئوري و عملی  .7
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  ندهو عالمت ده)سیم بکسل انداز(شرایط و ویژگی هاي ریگر. 6-11

  سال 18 قانونی حداقل سن .1

  و ویژه جرثقیل 1داشتن گواهینامه پایه  .2

  در تست اسنل 50/20در یک چشم و در چشم دیگر 30/20داشتن بینایی  .3

  اضطراري عقدرت شنوایی خوب، توانایی فیزیکی مناسب و داشتن سرعت واکنش کافی در مواق .4

نداشتن هیچ گونه نقص جسمانی یا نا هنجاري هاي روحی و روانی مانند اضطراب و استرس بیش از  .5

 .حد

بحرانی مانند آتش سوزي، برخورد با کابل هاي برق، واژگونی  رفتاري در شرایط مهارت دستی و .6

 .دستگاه وغیره

 .انتخاب تجهیزات مناسب نوشتن و درك روابط ریاضی براي محاسبات و توانایی خواندن و .7

، مهارت هاي )بازرسی قبل از شروع کار و پس از اتمام کار(موفقیت در آزمون هاي تئوري و عملی  .8

 .عالیت ها و در نهایت اخذ گواهینامه پایان دورهالزم جهت انجام ایمن ف

  هاي مسئول عملیات گیشرایط و ویژ. 6-12

داراي دانش، تجربه و مهارت الزم در شناخت وسایل باربرداري، نحوه استفاده از آن ها و  .1

  . چگونگی ایمن انجام کارباشد

  .تخصص نیروهاي مورد نیاز براي عملیات و ساماندهی آن ها .2

 .و مناسب وسایل و تجهیزات انجام کار انتخاب صحیح .3

 .شناخت خطرات و شرایط نا ایمن و آگاهی از نحوه کنترل آنها توانایی .4

 .آشنایی با نحوه مستند سازي و بایگانی و نگهداري اسناد و مدارك .5
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 .هدایت مستقیم عملیات در هنگام حادثه .6

 .داراي قدرت تصمیم گیري براي شروع و پایان ایمن عملیات .7

جدول بار بر اساس تراز بودن جرثقیل تنظیم . پایداري آن دارد ودن جرثقیل نقش زیادي در ایمنی وتراز ب

  .شده است

  موارد ایمنی در حین کار با جرثقیل متحرك. 6-13

 .هرگز بار را با سرعت نگردانید .1

 .در صورتی که درگیري سیم بکسل با قرقره به شکل نامتقارن باشد سبب کج شدگی بار خواهد شد .2

 .تلسکوپ هاي جرثقیل باید به شکل مساوي باز شوند .3

 .وایر دستگاه به درستی روي درام و قرقره قرار گرفته باشد .4

حداقل دو دور کامل وایر باید زمانی که قالب در پایین ترین سطح قرار دارد روي درام باقی مانده  .5

 .باشد

 .از تماس قالب جرثقیل با انتهاي بوم خودراري شود .6

 .کشیدن بار نیست، هرگز براي کشیدن بار از جرثقیل استفاده نشود جرثقیل براي .7

 .هنگام حرکت با بار در صورت امکان براي جلوگیري از نوسان بار، آن را مهار نمایید .8

 .هرگز با باري که وزنش نزدیک به ظرفیت جرثقیل می باشد حرکت نکنید .9

 .هرگز با بارهاي بیرون زده از طرفین الستیک ها حرکت نکنید .10
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بوم خشک را متناسب با مسیر حرکت براي حرکت در مسافت هاي طوالنی، بوم جرثقیل هاي  .11

مستقر کنید به این معنی که در سراشیبی ها بوم به سمت عقب و در سرباالیی بوم به سمت جلو 

 . قرار گیرد

را دستگاه را قفل نمایید، ترمز چرخش  سینی گردان) در مواقع ضروري(هنگام حرکت در جاده ها .12

 .بکشید و بوم را کامال پایین آورده و ببندید

 .شعاع بار یا شعاع عملیاتی از مرکز چرخش دستگاه محاسبه می شود نه از پین پایه بوم .13

 .همیشه در محدوده ظرفیت مجاز دستگاه کار کنید .14

با بر پایه عملیات در زمین محکم، مسطح و تمامی اندازه ها و فواصل قید شده در جدول باردستگاه  .15

 .در غیر این صورت طبق توصیه سازنده عمل نمایید. جک هاي تعادلی کامال باز محاسبه شده اند

. تمام سیم بکسل ها باید سفت وکامال صاف و به طور صحیح روي درام جمع کننده پیچیده شوند .16

 .غلط و یا نا صاف پیچیده شدن سیم کسل می تواند باعث بریدگی آن شود

 .برابر قطر سیم بکسل باشد 6بیرون آمده از گوه حداقل باید طول سیم بکسل آزاد  .17

 .برخورد بوم جرثقیل با بار یا هر نوع مانع دیگر باعثذضعیف شدن بوم و حتی شکستن آن می شود .18

 .هنگام پایین آوردن بار، ریگر یا سایر افراد نباید در زیر و نزدیک بار قرار گرفته باشند .19

همیشه به کمک . و تراز نبودن، بار به یک سمت کشیده می شوددر صورت نا متعال بودن جرثقیل  .20

 .تراز سنج خود از تراز بودن دستگاه مطمئن باشید

حتی اگر . دو یا تعداد بیشتر بار مجزا نباید با یک بار عملیات باربرداري به صورت ترکیبی بلند گردد .21

 .وزن کلی آن بارها در حد ظرفیت باربرداري جرثقیل باشد

 .بار باید از طناب مهار بار استفاده گردد براي مهار .22



 
   ر     ند ی و  و  ه گاز ا ان

  ایمنیمقررات 
   کار با جرثقیل ها و باالبرها 

Sheet  35 of 
36 

Year Rev Ser. No Type Discipline  Project Department Company 
92 00  1014 RG  HSE OO 020  IGEDC 

 

 .نمود کارهرگز نباید فراتر از زوایاي تعریف شده در جدول بار و توصیه کارخانه سازنده  .23

مرجع اندازه گیري . متر بر ثانیه می باشد کار باید متوقف گردد 10در مواقعی که سرعت باد فراتر از  .24

 .نباید سرعت باد را از باالي کابین خود در نظر بگیرد سرعت باد نوك بوم جرثقیل می باشد و راننده

 .ابزار، قوطی هاي روغن، فیوزهاي اضافی و سایر وسایل مورد نیاز باید در جعبه ابزار نگهداري شوند .25

در صورتی که چند جرثقیل در یک مکان مشغول فعالیت هستند باید با سایر رانندگان قبل از کار  .26

 .هماهنگی هاي الزم انجام شود

پس از اتمام کار بوم تلسکوپی دستگاه باید کامال بسته شود و در پایین ترین نقطه ممکن قرار  .27

جک هاي تعادلی جمع .بارها از قالب جرثقیل باز شوند و قالب در پایین ترین مکان مهارگردد.گیرد

 .و در جاي خود قرار گیرند

  اصول ایمنی حمل نفر توسط بسکت. 6-14

بسکت نباید از جرثقیل استفاده دیگري شود، بعنوان مثال بلند کردن همزمان حمل نفر با هنگام  .1

 .سبد جابجایی نفر به همراه حمل بار

حمل نفر در نزدیکی خطوط برق بسیار خطرناك است و باید ابتدا خطوط برق را از مدار خارج و  .2

 .اتصال زمین برقرار کرد

 .یصالح باشدی و تاییدیه از مراجع ذبازرسی فن جرثقیل حمل نفر باید داراي گواهی نامه .3

 .قبل از شروع کار باید مجوز الزم توسط واحد ایمنی صادر گردد .4

ارتباط بین افراد داخل بسکت و افراد مستقر روي زمین توسط بی سیم یا وسیله ي ارتباطی دیگر  .5

 .برقرار گردد

 .حاصل نمود راننده جرثقیل باید از عملکرد ایمن سیستم هاي کنترلی جرثقیل اطمینان .6
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درصد حداکثر میزان مجاز بار  50محل و نحوه ي استقرار جرثقیل باید بگونه اي باشد که وزن بار از  .7

 .در آن زاویه بیشتر نباشد

 .بهتر است یکی از افراد داخل بسکت، حتما با عالئم استاندارد ریگري آشنا باشد .8

کمربند ایمنی . باشند) Full Body Harness(افراد داخل بسکت باید مجهز به کاله و کمربند ایمنی  .9

 .باید به قالب جرثقیل مستقیما یا توسط یک تسمه مصنوعی بسته شود

ماکزیموم سرعت . حرکت بسکت به آرامی صورت پذیرد و از جابجایی سریع بسکت خودداري نماید .10

  .فوت در دقیقه بیشتر شود 100جابجایی بسکت حامل نفر در هنگام باال رفتن نباید از 

 پیوست. 7

 IGEDC-020- OO- HSE- CH-1014 -00-92       :چک لیست ایمنی جرثقیل ها و باالبرها
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     ه  عا ی

  ایمنی  يراهنما

   و باالبرها جرثقیل هاکار با 
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  مقدمه
 از مهم ترین ماشین آالت صنعتی هستند که در پیشرفت پروژه ها وو باالبرها امروزه جرثقیل ها 

از سوي دیگر  بکارگیري این ماشین آالت بدون  .تولیدي نقش بسزایی دارند فعالیت هاي ساختمانی و

زیان شدید مالی وجانی می  بلکه باعث آسیب ورعایت جوانب ایمنی نه تنها باعث رشد اقتصادي نمی شوند 

بر اساس استانداردهاي  به منظور کاهش حوادث در کار با جرثقیلشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  .شوند

مقررات ایمنی جرثقیل ها و باالبرها اقدام  تهیه راهنما وبه نسبت …,   OSHA ,ASME ,ISOمطرح نظیر 

نموده تا ضمن کاهش آمار صدمات وآسیب ها در این ارتباط و تامین سالمت افراد، موجبات رشد بهره وري 

  .  را در سازمان فراهم نموده باشد

 تعاریف و اصطالحات

  .منظور شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد :شرکت

منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد با کارفرما متعهد به انجام کاري معین  :پیمانکار

  .در زمان معین می شود 

است که قادر به بلند کردن بار،پایین آوردن بار و جابجایی افقی آنها می باشد   ماشینی :)  Crane(جرثقیل 

  .با استفاده از سازوکار هاي خاص باالبري کار می کند و

  .منظور وسایلی مانند سیم بکسل ، زنجیر  و تسمه مصنوعی می باشد  :(SLING)اسلینگ

سندي است که سالمت فنی دستگاه را تایید می کند این  : (CERTIFICATE)گواهینامه سالمت فنی 

  .مراکز مجاز  مورد تایید قانون صادر می شود /سند توسط اشخاص 
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تجربه الزم بوده و  اسی است که داراي مدرك دانشگاهی معتبر وکارشن ) :بازرس فنی ( کارشناس مجاز 

  .یا سایر مراکز قانونی مربوطه باشد  مورد تایید وزارت کار یا سازمان ملی استاندارد ایران  و

است با پل متحرك حامل باالبر ثابت یا متحرك که با  جرثقیلی : ( overhead crane )جرثقیل سقفی

این نوع جرثقیل معموال در داخل سوله ها ، .را جابجا می نماید  وبارکار کرده  باالبريمکانیزم هاي خاص 

 ISO :استانداردهاي مرتبط با این جرثقیل عبارتند از .ها کاربرد زیادي دارد  وکارگاهکارخانجات 

8306/CMAA 70/ISIRI4379/ASME B30.2/FEM/BS466/DIN 15018   

  مقدار بار استاندارد جهت بلند کردن:  (Safe Working Load – SWL)ظرفیت مجاز باربرداري  

  .کند  حرکت یا چند ریل  یک  درروي  که  است  جرثقیلی :)Travelling Crane( متحرك جرثقیل

در امتداد   که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Over head Travelling crane(   متحرك  با پل  جرثقیل

کار جابجا   و ارتفاع  و عرض  و بتواند بار را در امتداد طول  کرده  حرکت  ریل  روي  کارخانه  زیر سقف  مناسبی

  .نماید

  شکل  خرپایی  دو پایه  بر روي  که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Gantry Crane(   متحرك  با دروازه  جرثقیل

  ریل  دیگر در روي  نقطه  به  اي باشد و بتواند بار را با خود از نقطه  عمودي  چند باالبرنده  و مجهز به  دهسوار بو

  .کند  و در مسیر خود حمل

  آن  فرمان  باالبر و اطاقک  دستگاه  که  است  متحرکی  جرثقیل  :)Monorail Crane(   ریلی  یک  جرثقیل

  .کند جابجا گردد می  حرکت  فوقانی  ریل  یک  روي  که  هایی چرخ  آویز توسط  در حال) وجود  در صورت(

  موتوري  نقلیه  وسیله  بر روي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Locomotive Crane(   موتوري  متحرك  جرثقیل
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  . است  سوار شده

و   بوده  یا مایل  افقی  بازویی  داراي  که  است  یا گردان  ثابت  جرثقیل  نوعی  :)Jib Crane(   بازویی  جرثقیل

محور   به  بار نسبت  قالب  موقعیت  دستگاه  در این. شود می  مزبور نگهداري  بازوي  وسیله بار به  نگهدارنده  کابل

  است  افقی  جرثقیل  بازوي  موارد که  گردد و در بعضی می  بازو تعیین  و شیب  ولط  توسط  جرثقیل  دوران

  .جابجا شود)  Trolley(   متحرکی  اطاقک  بار توسط  است  ممکن

  و روي  سوار بوده  چرخ  روي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Portable floor Hoist(   زمینی  متحرك  جرثقیل

  .کند می  حرکت  زمین

قرار   جهت  مخصوص  سکوي  داراي  که  است  جرثقیل  نوعی  :)Hoist)  ( چاه  چرخ(سکودار   جرثقیل

  .باشد  مختلف  و جاهاي  بار در ارتفاعات  ها و انبار کردن قسمت  به  آن  بار و حمل  گرفتن

باالبر   نجیر یا کابلز  که  است  ثابتی  جرثقیل  :)Crabs and winches)  ( چاه  چرخ(  ساختمانی  جرثقیل

  محکم  زمین  به  دیگري  یا وسیله  فونداسیون  هاي پیچ  وسیله به  دستگاه  و پایه  شده  پیچیده  اي استوانه  در روي

  .باشد  شده

یا زنجیر   کابل  حامل  استوانه  که  است  یا متحرکی  ثابت  جرثقیل :)Electric hoist(الکتریکی   جرثقیل

  یا به  مستقالً کارکرده  است  باالبر ممکن این. ببرد  درآید و بار را باالوپایین  حرکت به  موتورالکتریکی  توسط

  .قرار گیرد  باالبر دیگر مورد استفاده  دستگاه  براي  باالبر فرعی  عنوان

  .باشد می  فشرده  هواي  آن  محرك  نیروي  که  است  جرثقیلی  :)Pneumatic Hoist(   يباد  جرثقیل

  یک  افتد و شامل بکار می  با دست  که  است  یا متحرکی  ثابت  جرثقیل  :)Chain Hoist(   زنجیري  جرثقیل
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  .باشد می  زنجیري  یا چند چرخ

  یک  و شامل  کار کرده  با دست  که  است  یا متحرکی  باالبر ثابت  :)Block and Tackle(  اي  قرقره  جرثقیل

  .گردد می  بار منتقل  ها و قالب  قرقره  به  کابل  توسط  محرك  و نیروي  بوده  یا چند قرقره

ا آنه  اتصال  زنجیر و ادوات  فوالدي  کابل  طناب  شامل  :)Hoisting tackle(بار    و بلند کردن  بستن  لوازم

  .باشد می)  و غیره  کابل  بست -  قالب -   حلقه(  یکدیگر از قبیل  به
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 راهنمامطالب شرح . 1

  : ها بررسی می شود براي بررسی و درك بیشتر ابتدا اجزاي مهم جرثقیل

  نحوه  عملکرد جرثقیل   ساختار، تجهیزات و .1-1

نیروي محرکه . ها می باشد عملکرد سیستم انتقال نیرو در جرثقیل تقریبا مشابه با سایر خودرو  

میل لنگ به  توسط موتور دیزلی تامین گشته و با کمک وسایل انتقال دهنده نیرو مانند گاردان و

نیروي منتقل شده از طریق گیربکس به چرخ ها اعمال شده و بدین گونه  گیربکس منتقل می شود و

شود ولی با این تفاوت که در در جرثقیل ها از همین اصل کلی پیروي می . خودرو حرکت می نماید

توسط فشار روغن،  جرثقیل هاي هیدرولیکی نیروي محرکه تولید شده به پمپ هیدرولیکی وارد گشته و

  .انجام می پذیرد...  عملیات دستگاه مانند باال وپایین بردن، چرخش و

موتور انجام می باالبردن بار توسط همان یک  در جرثقیل هاي تک موتور عملیات جابجایی دستگاه و   

براي جابجایی دستگاه و ) کشنده(شود ولی در جرثقیل هاي سنگین که معموال دو موتور دارند، موتور اول 

موتور دوم نقش باالبرنده بار را ایفا می کند هر چند در جرثقیل هاي خیلی سنگین هر دو موتور براي باال و 

  .پایین آوردن بار همزمان بکار گرفته می شوند

ر به کار رفته در دستگاه باید داراي ظرفیتی بیش از ظرفیت الزم براي کنترل سنگین ترین موتو  

تمامی چرخ دنده هاي انتقال حرکت یا گیربکس موتور . باري که توسط مکانیزم باالبر جابجا می شود، باشد

نتقال دهنده نیرو نیروي محرکه تولید شده توسط موتور توسط وسایل ا. باید کامالً پوشیده و محصور باشند

پایین دادن  پمپ باال و پمپ چرخش، پمپ فرمان،کی که این چهار پمپ عبارتند از به چهار پمپ هیدرولی
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از  آنگاه با فرمان صادره .فرستاده می شود ،پمپ باالبري و) هیدرولیکی(و بسته کردن بوم تلسکوپی  باز بوم و

  .تگاه کار مورد نظر را انجام می دهدراننده هر کدام از مکانیزم هاي زیر فعال شده ودس

سیستم باالبري بوم، سیستم : از مهم ترین سیستم هاي جرثقیل می توان موارد زیر را بر شمرد 

انتقال نیروي محرکه موتور از گیر بکس به پمپ (  PTO، سیستم دانفرمان، سیستم چرخش و گر

گام حرکات چرخشی عالوه بر کالچ ها، سیستم خنک کننده در جرثقیل ها هن) هیدرولیک منتقل می شود

با توجه به حساسیت باالي حرکات چرخشی در . ترمزهایی نیز براي کنترل حرکات ناگهانی فراهم شده است

عالوه بر سیستم ترمز یک نوع سیستم قفل کن مکانیکی به شکل گوه در اتاق راننده به شکل  جرثقیل ها

دستگاه متصل وثابت می کند ومانع از چرخش شاسی  دستی وجود دارد که قسمت گردان را به شاسی

  .وساختار اصلی دستگاه هنگام عملیات چرخشی می شود و فقط بخش ساختار باالیی حرکت می کند

ترمزهایی نیز براي جابجایی دستگاه در اتاق راننده تعبیه شده است که همانند سایر خودروها حرکت و 

  .جابجایی دستگاه را کنترل می نماید

کلیه بلبرینگ ها و یاتاقان هاي دستگاه باید بطور منظم و مناسب طبق جدول پیشنهادي سازنده 

 .بلبرینگ هاي مسطح، تخت و شفت ها شیارهایی براي روغن کاري و گریس کاري دارند. روغن کاري شوند

در جرثقیل  .اشدها مشابه بوده و دسترسی آسانی به آنها وجود داشته بوردبهتر است نوع و اندازه گریس خو

طبق برنامه ریزي  توسط پمپ  مخصوص و)روغن  وگریس کاري (هاي مدرن امروزي عملیات روان کاري 

   .به طور خودکار انجام میشود
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تمامی چرخ دنده ها، دنده هاي کوچک و وسایل زنجیري براي جلوگیري از هر گونه حادثه حفاظ 

چرخان و اتصاالت گردنده نیز حفاظ هاي مناسبی نصب می براي شفت هاي . گذاري شده و محصور شده اند

  .تمام حرکات دستگاه توسط  اهرم هاي عملگر که در اتاق راننده وجود دارند انجام می شود. گردد

موتور جرثقیل معموال از نوع دیزل بوده و براي جلوگیري از آلودگی صوتی به اگزوز وصداخفه کن 

ساعت کار مداوم طراحی شده و نشانگرهاي الزم  8ستگاه براي ظرفیت مخزن سوخت د. مجهز شده است

سیستم روغن کاري وتخلیه روغن سوخته .براي تعیین سطح سوخت مخزن در داخل اتاق راننده وجود دارد

از موتور به گونه اي می باشد که در تمام بخش هاي حرکتی وباالبري دستگاه ،روغن کاري مناسب انجام می 

طبق قوانین فیزیکی . ز سیستم هاي اصلی جرثقیل سیستم هیدرولیکی آن می باشدیکی دیگر ا. پذیرد

این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی . مایعات تقریباً تراکم ناپذیر می باشند

عین بنابراین می توان از آنها براي طراحی ماشین هایی که در . براي تبدیل و انتقال نیرو استفاده شود

جک . سادگی با نیروي محرکه خیلی کم بتوانند نیروي مقاوم فوق العاده زیادي را جابجا نمایند استفاده نمود

هیدرولیک وسیله اي است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک سیلندر کوچک وارد شده و این نیرو 

وغن پرفشار به پیستون فشار آورده ر. سبب می شود که روغن غیر قابل تراکم به سیلندر بزرگتر منتقل شود

در ساختمان جک هیدرولیکی از . و از طریق شیلنگ هاي انتقال نیروي حاصله باعث جابجایی بار می گردد

ساز و کار . این اصل استفاده می شود که روغن تقریباً تراکم ناپذیر و نیروي وارد بر خود را منتقل می نماید

  .ت که در عین سادگی و با صرف انرژي کم بازده باالیی دارندماشین هاي باالبرنده بدینگونه اس

  :بطور کلی دو هدف عمده جک هاي تعادلی عبارتند از  

  .افزایش سطح مقطع تماس جرثقیل با زمین که باعث پایداري بیشتر آن می شود - 1
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وارد فشارهاي وارده ناشی از وزن بار و وزنه هاي تعادلی به جاي آنکه به شاسی اصلی و چرخ ها  - 2

 . شود از طریق جک ها به زمین انتقال می یابد

جک هاي تعادلی معموالً به شکل خودکار یا دستی باز و بسته می شوند و سیستم هیدرولیک نقش مهمی 

  .در کارایی آنها دارد

روغن هاي هیدرولیک پس از عبور از صافی در مخزن هیدرولیک دستگاه ذخیره شده و مقدار روغن 

در نقاط مختلف دستگاه براي جلوگیري از باالرفتن . توسط نشانگرهایی مشخص می شودموجود در مخزن 

ضمناً براي حفاظت . فشار و حفاظت از مدارهاي هیدرولیکی، شیرهاي ایمنی خاصی طراحی و نصب شده اند

رهاي از نفرات، بار و دستگاه در مواقعی نظیر نقص هیدرولیکی، شوك هیدرولیکی ناشی از بستن ناگهانی شی

کنترلی، افت فشار روغن، پاره شدن شیلنگ ها، در رفتن محل اتصاالت، افت جک هاي تعادلی و هرگونه 

نشتی روغن تجهیزات کنترلی خاصی در محل هاي حساس جرثقیل تعبیه شده اند که با شناسایی هرگونه 

  .نقصی در سیستم عملیات را متوقف می سازند

  ISOو   ASMEاستانداردهاي طبقه بندي جرثقیل ها بر اساس  .1-2

پیکر  شکل، الزم به ذکر است جرثقیل ها بر اساس شاخص هاي مختلف نظیر نوع مکانیزم حرکت،

توسط استانداردهاي مختلف طبقه بندي می شوند که در اینجا بر ...  بندي، سختی کار، سازنده، کاربري و

معرفی  ISOاستاندارد بین المللی  و (ASME)اساس دو استاندارد معتبر انجمن مهندسین مکانیک آمریکا 

  :می شوند

   B30-3,4,5,8,11 ASMEاستاندارد .1- 1-2

  ) Industrial  Crane( جرثقیل هاي صنعتی - 
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 ( Overhead Crane)جرثقیل سقفی  - 

  (Gantry Crane)جرثقیل دروازه اي  - 

 (Jib Crane)جرثقیل بازویی  - 

 )  Construction Crane (جرثقیل هاي ساختمانی. 2- 1-2

 )و هیدرولیک   Boom Truckکامیونی  ،Crawlerزنجیري (جرثقیل هاي متحرك  - 

 ) Tower Crane( جرثقیل هاي برجی - 

 ) Derricks (جرثقیل  نصب روي کشتی - 

   ISO 4301-1استاندارد .3- 1-2

 جرثقیل هاي متحرك  - 

 جرثقیل هاي برجی - 

 جرثقیل هاي بازویی - 

  هاي سقفی متحرك و پل دروازه ايجرثقیل  - 

  عمومی  راهنماي ایمنی .1-3

تجربه  یکی از مهمترین موارد ایمنی در مورد جرثقیل ها ، استفاده از افرادي است که داراي مهارت و  

ریگر دو فرد اصلی مرتبط با جرثقیل می  معموال راننده و .راهبري جرثقیل باشند الزم در زمینه هدایت و

کار با راننده باید داراي گواهینامه ویژه  .توانایی آنها نقش زیادي در کاهش وقوع حوادث داردباشند که 

این .ر خود در کالس هاي آموزش تخصصی ایمنی جرثقیل شرکت کرده باشند گیبه همراه ر جرثقیل بوده  و
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ایت دستگاه فقط کنترل وهد .تا از کیفیت امر آموزش مطمئن شود  آموزش ها هر سال باید بازآموزي شود

داشتن سالمت کامل جسمی وروحی .بازرس مجاز ویا تعمیرکار خبره  مورد تایید می باشد /توسط راننده 

وریگر براي افزایش ایمنی عملیات امري الزامی می باشد که داشتن کارت سالمت تاییدي  ) راننده ( اپراتور 

 وي را ازتوجه نظیر استفاده از تلفن همراه که لیتی از انجام هرگونه فعابایدراننده .بر این موضوع می باشد 

را بداند   Load Chartراننده باید نحوه استفاده از جدول بار . دکن، پرهیز کار با جرثقیل منحرف می کند

 ف ،یخ ، روغن ،گریس تمیز باشدلحاظ آب ،بر باید از) داخل کابین،روي جرثقیل واطراف آن (نطقه کاري م.

یکی از موارد مهم داشتن میدان دید وسیع وگسترده براي .راننده نشود تا باعث سر خوردن یا لیز خوردن 

راننده .انجام کار می باشد براي این کار شیشه هاي اتاق راننده باید سالم وعاري از شکستگی وخرابی باشد 

هاي کنترل کننده ،سیستم  از عملکرد صحیح الستیک ها ،بوق ،بلند گو،چراغ ها،باتري ،سیستمباید

رمزها وفرمان اطمینان حاصل کرده وقبل ت)اعم از تجهیزات درگیر شونده،سیم بکسل باالبر وقطع کن (باالبر

قبل از شروع کار سوخت و)هیدرولیک ومعمولی (هاآب ،روغنسطح بررسی روزانه .از کار آنها را بازدید کند 

هده هرگونه نقص فنی وعیب از بکار اندازي دستگاه جلوگیري راننده وریگر باید در صورت مشا.الزامی است 

  .تجهیزات معیوب ممنوع است  بکارگیري دستگاه و.مراتب را به اطالع مقام باالتر برسانند  کرده و
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  بازدید از اجزا توسط بازرس مجاز .1شکل 

د که هیچ کس روي حاصل کن ع کار با جرثقیل اطمینانشرو قبل از روشن کردن موتور وراننده باید 

 مناطق تاثیر پذیر در شعاع چرخش جرثقیل وبراي افزایش ایمنی،  .جرثقیل یا نزدیک آن مشغول کار نباشد 

  .شود  به منطقه خطر جلوگیري تا از ورود افراد متفرقه .مانع گذاري کنید مشخص و پشت محل چرخش را

  

  

  

  

 

  

  نصب عالئم هشدار دهنده خطر بر خورد .2شکل
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 جرثقیل ، آتش سوزي می باشد براي سوختگیري ابتدا هنگام سوخت گیريیکی از خطرات مهم 

متري از  8مطمئن شوید که سیگار یا شعله بازي در فاصله تقریبا  موتور جرثقیل را خاموش کنید و

اي بر.ضمنا وجود کپسول آتش نشانی  در کابین راننده الزامی می باشد .ناحیه سوختگیري روشن نباشد 

وحالل هاي پاك کننده که  ، روغن ، گریس ،اسیدموادي مانند بنزینجلوگیري از خطر آتش سوزي ، 

انبار نکنید این گونه مواد را در ظروف راننده بخارات سمی وآتش گیر منتشر می کنند را در کابین 

جرثقیل هایی که آزمون بار وبازرسی فنی سالیانه را با موفقیت  .دربسته ودر محل ایمن نگهداري کنید 

به طور واضح نوشته شود  SWLباید روي بدنه ویا بوم آنها عالمت ظرفیت مجازجرثقیل طی کرده اند

  .وراننده درك درستی از مفهوم آن داشته باشد .

  

  

  

  

  

  

   روي بازوي جرثقیل SWLدرج . 3شکل

تمامی وضعیت هاي کاري جرثقیل که در جدول بار مشخص شده براي زمانی است که جرثقیل در      

هنگام کار کردن در محل صاف ، تراز ومناسبی قرار داشته باشد براي استفاده از حداکثر ظرفیت دستگاه ، 

  .کنیدمستقر  وتراز جرثقیل را در محل مسطح ،سفتنزدیکی ساختمان ها، کانال ها ومناطق گودبرداري شده 
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 محکم وصاف استقرار جرثقیل در محل   .4شکل 

یکی از مواردي که در حوادث جرثقیل زیاد اتفاق افتاده است ، برخورد  قرقره هاي انتهاي بوم  با   

قالب هنگام پایین دادن بیش از اندازه بوم ویا باالکشیدن بیش از اندازه قالب می باشد این برخورد خطرناك 

 هاي قطع کن  براي جلوگیري از این حادثه ،.بوده ومنجر به بریده شدن سیم بکسل وافتادن بار می شود 

در زیر قرقره انتهاي بوم و نیز باالي قالب جرثقیل نصب شده اند تا از برخورد  )لیمیت سوییچ ها( الکتریکی

تست روزانه از صحت عملکرد  .می گویند ATB : Anti Two Blockingبه  حادثه برخورد . جلوگیري شود 

ضمنا در صورت اشکال در عملکرد قطع کن هاي الکتریکی، بکار .لیمیت سوییچ ها توسط راننده الزامی است 

  .گیري جرثقیل ممنوع بوده وجرثقیل توسط بازرس مردود اعالم می شود
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  لیمیت سوییچ .5شکل 

را نام برد که این  الکتریکی هاي مکانیکی وترمز از اجزاي مهم دیگر جرثقیل ها می توان   

ترمز ها نقش بسزایی در ایمنی عملیات .د نتجهیزات باید قبل از شروع کار روزانه تست وبازدید شو

از درستی عملکرد این تجهیزات اطمینان حاصل پیشگیرانه  داشته وباید به کمک برنامه تعمیر ونگهداري

استانداردهاي ایمنی براي کار در .ت جابجایی بار ، باد می باشد یکی از نیروهاي مخرب در عملیا.نمود 

ستگاه و سرعت وجهت وزش باد می تواند نیرو زیادي را بر د.مناطق باد خیز شرایطی را وضع نموده اند 

وبا  .همیشه از سالم بودن بادنما وباد سنج نصب شده در نوك بوم مطمئن باشید .تجهیزات وارد سازد 

ل بار وراهنماي کار با دستگاه ، در محدوده مشخص شده توسط استانداردها وسازنده مراجعه به جدو
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در  ISO 4302بر اساس استاندارد .ه مسیر وزش باد توجه داشته باشیدهمیشه ب.نمایید  به کار اقدام

  .متر بر ثانیه باشد جرثقیل متحرك مجاز به باربرداري می باشد  14صورتی که سرعت باد حداکثر 

 Outriggerتعیین کننده ایمنی جرثقیل ، استفاده از جک هاي تعادلی یا دیگر  یکی از موارد مهم   

باید در  فشار وارده بر دستگاه را به زمین انتقال می دهند  واین جک ها جک هاي تعادلی.ها می باشند 

وان خود ، بتواند تا جرثقیل ضمن برخورداري از حداکثر ت.د نباشقرار داشته  محکم وصاف  زمین سفت،

  .با پایداري وایمنی بیشتر عملیات جابجایی بار را انجام دهد 

  

 

  

  

  

  

  

  نصب کفپوش زیر جک تعادلی  .6شکل

زیر جک هاي تعادلی صفحات براي جلوگیري از فرو رفتن جرثقیل در زمین هاي نرم  وسست،   

از .مقطع کفشک جک می باشد  برابر سطح 3ابعاد این صفحات حداقل  .چوبی یا فلزي محکم قرار دهید

جک زدن در محل هاي نا ایمن ویا پر شده با خاك دستی ودست ریز نظیر لبه کانال، گودال ها، کنار 

زیرا احتمال ریزش خاك و واژگون شدن جرثقیل در آنها وجود  خودداري کنید  ترانشه ها ساختمان ها،

  .دارد
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  استقرار نا ایمن جک تعادلی .7شکل

سیم هاي برق هوایی خطرات .دیگر از حوادث پرتکرار، برخورد جرثقیل با سیم برق می باشد  یکی  

محل کار خود را از نظر کابل .زیادي نظیر برق گرفتگی افراد ، آتش سوزي و سقوط بار را به همراه دارند 

را مد نظر  هنگام کار در کنار خطوط برق موارد زیر.بررسی کنید هوایی ویا زمینی هاي هوایی برق 

  : قراردهید 

 OSHA 1926.1410بر اساس  کار با جرثقیل و ساید بوم در کنار خطوط برق. 1-4

 .براي جلوگیري از خطر برق گرفتگی وآتش سوزي فواصل وحریم ایمن خطوط برق را رعایت کنید  

در خطوط برق ،براي کار در کنار حریم خطوط برق را از کارشناس برق ویا اداره برق منطقه خود بپرسید 

در صورت تماس با .برق را قطع کنید در غیر اینصورت  فواصل  وحریم ها را رعایت کنید   صورت امکان

به   .جدا کنید کرده است، از برقبرق برخورد  سیم خطوط برق سعی کنید بوم را در خالف جهتی که به

از طریق، بوق، چراغ، تلفن یا فریاد زدن اطالع دهید تا برق را قطع .... اطرافیان، ریگر، مسئول عملیات و

 .دید کندشما را ته يمگر خطرات دیگرتا حد امکان از پیاده شدن از جرثقیل برقدار خودداري شود  .کنند
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اشته باشید که به هیچ یک از قسمت هاي ،در ابتدا به یاد د متصل به سیم برقبراي پیاده شدن از جرثقیل 

متري از  15حداقل تا فاصله ) بدون باز کردن پاها از هم ( با حالت جفت پا  فلزي دستگاه دست نزنید  و

در صورت امکان از یک نفر ریگر .سپس با احتیاط وبه آرامی به حال عادي راه روید  دستگاه دور شوید و

استفاده  که امکان قطع کردن آنها وجود ندارد، سیم هاي برق هوایی  یاعالمت ده ماهر براي کار در کنار

می  سیم بکسل عایق ویاتسمه مصنوعی یکی از روش هاي جلوگیري از خطر برق گرفتگی  استفاده از .کنید 

ونیزتمهیدات الزم براي .عایق باید براي کنترل بار استفاده شود ) طناب مهار ( براي مثال از تگ الین  .باشد

به منظور بررسی خسارات وارد شده و اطمینان از درستی  .ارت کردن دستگاه وتجهیزات در نظر گرفته شود 

استفاده از  .شود  توسط بازرس مجرب بازدید ز برخورد با کابل برق، دستگاه بایدپس اعملکرد جرثقیل ، 

 وراننده ریگر. برق، الزامی استریگر با تجربه وماهر هنگام کار در کنار خطوط برق ویا تجهیزات وتاسیسات 

بوده وبراي مواقع اضطراري آموزش هاي مجهز  عایق باید به وسایل حفاظت فردي مانند دستکش  وکفش 

 . الزم را سپري کرده باشد

 

  

  

  

  

  

  

  خطر برخورد با سیم برق هوایی .8شکل
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واز لحاظ  شده  قبل بررسیاز محل استقرار نهایی بار را یکی دیگر از اقدامات ایمنی ، این است که   

از  وزن بار ،نوع بسته بندي وابعاد آنراراننده وریگر باید .هاي الزم اعمال شده باشد  خطرات موجود کنترل

جرثقیل متحرك که در یک در صورتی که دو .و چگونگی جابجایی ایمن آنرا برقرار سازند کرده قبل بررسی 

موانع  .باشد وجود داشته فاصله متر 9حداقل  بین آنهابراي جلوگیري از برخورد مکان کار می کنند 

پایپ  ، لوله ها،وتاسیسات ساختمان ها، تجهیزاتضایی محل کار  از نظر وجود  ف ومحدودیت هاي مکانی و

در کاهش حوادث وافزایش ایمنی نقش دارند ... آب، بخار، سیم هاي برق و رك ها، خطوط ولوله هاي گاز،

  .ریگر وراننده باید قبل از شروع کار موارد فوق را مد نظر داشته باشند

مسئول  .است  )سوپروایزر لیفتینگ(عملیاتمسئول یکی از افراد کلیدي در عملیات جابجایی بار،     

( وتیم جابجایی بار ) استراکچر، لوله گذارمثال نصاب ( م اجرایی هماهنگی هاي الزم بین تیباید عملیات 

در صورتی که  بیش از یک جرثقیل براي جابجایی بار استفاده می شود . را برقرار نماید) ریگر  راننده و

 مقدار بار وارد شده بر هر دستگاه ، اجراي طرح هماهنگی بین رانندگان جرثقیل ، ریگر ها ، محاسبات فنی 

Lifting Plan ، بر عهده وي موقعیت قرار گیري دستگاه ها، انتخاب تجهیزات مورد نیاز و لی اوت محیط کار

بایستی عملیات را آنالیز نموده وکلیه مسئول عملیات . این فرد اطاعت کندراننده باید ازدستورات  .شدمی با

این . هاي مورد نیاز هدایت کندپرسنل را نسبت به استقرار در محل مناسب ،بستن درست بار وجابجایی 

وضعیت  محل قرارگرفتن بوم، محل قرارگیري بار، شخص همچنین باید ضرورت کاهش ظرفیت جرثقیل،

 .زمین وسرعت جابجایی بار را نیز تعیین نماید

 /باربند ( یکی از افراد کلیدي که نقش زیادي در افزایش سرعت عملیات وایمنی کار دارد، ریگر     

ریگر فردي است که باآموزش هاي که در امر جابجایی بار .می باشد ) Rigger /Slingerداز سیم بکسل ان

دیده است می تواند امور مربوط به باز وبسته کردن بار به قالب جرثقیل را انجام دهد وبه عبارت ساده تر 
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اسب با بار را فراهم ریگر باید تجهیزات ووسایل متن .ریگر چشم راننده جرثقیل در عملیات جابجایی بار است

  . نموده وبار را به خوبی توسط اسلینگ ها به قالب جرثقیل ببندد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اطمینان از درستی عملکرد تجهیزات باربرداري. 9شکل

وضع شده  Hand Signals براي اطمینان از درك درست فرامین ریگر، عالمت هاي استاندارد دستی

است که ریگر به کمک این عالمت ها فرامین الزم را به راننده انتقال می دهد وراننده با دریافت این عالمت 

باید هماهنگی الزم بین راننده وریگر وجود   براي افزایش ایمنی، .ها بار را در مکان مناسب قرار می دهد

مختلف  کمی بایکدیگر متفاوت است که در این عالمت هاي دستی ریگري در جرثقیل هاي  .داشته باشد

الزامات دیگري از عالئم دستی  OSHA 1926.1422دراستاندارد  .مورد باید به استانداردمربوطه مراجعه شود

  .ریگري مشخص شده است
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  عالئم دستی ریگري .10شکل 

  مالجظات ایمنی هنگام کار با جرثقیل ها و باالبرها. 1-5

راي ب .شوند بررسیمقاومت کافی  از لحاظ پایداري وقبل از عبور از روي آنها  ها بایستیپل     

دستگاه باید به آرامی بار  یگربه عبارت د هرگز بار را با سرعت نگردانیدبه دستگاه، جلوگیري از ایجاد شوك 

گره  باربندي را از لحاظ بکسلسیم ریگر باید .به آرامی آن را  در مکان مقرر شده قرار دهد  را بلند کرده و

بررسی کند ودر صورت مشاهده عیب فورا آن را کشیدگی وخوردگی  ساییدگی، وردگی،پیچ خ خوردگی،

درستی روي درام وقرقره  دستگاه باید بهسیم بکسل باالبري  براي جلوگیري از آسیب دیدگی، .گزارش نماید

بیرون دادن یا جمع کردن تلسکوپ می تواند  هنگام ، هرگونه حرکت شتابزده وسریع .ها قرار گرفته باشد

حداقل دو دور کامل وایر باید زمانی که قالب در پایین مطابق با دستورالعمل هاي ایمنی ، .باعث حادثه شود

کوتاه بودن سیم بکسل حامل بار ، یکی از اشکاالت رایج در .ترین سطح قرار دارد روي درام باقی مانده باشد 
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بیاد داشته .ا می باشد که مشکالت زیادي را براي دستگاه وعملیات به وجود می آورد ایمنی جرثقیل ه

در صورتی که از  .جرثقیل براي کشیدن بار نیست هرگز براي کشیدن بار از جرثقیل استفاده نکنید باشید که

الم بودن دستگاه جرثقیل حامل بار میخواهید تا جابجا شود بار را تا حد امکان نزدیک زمین قرار دهید واز س

مراقب باشید هنگام حرکت در سراشیبی ،افزایش فاصله به  .به خصوص الستیک هاي  آن مطمئن شوید 

براي حرکت در مسافت هاي  .وجود آمده بین بار وجرثقیل  موجب کاهش ظرفیت جرثقیل می شود 

معنی که در سراشیبی  طوالنی، بوم جرثقیل هاي بوم خشک را متناسب با مسیر حرکت مستقر کنید به این

 .ها بوم به سمت عقب و در سرباالیی بوم به سمت جلو قرار گیرد

  چ

  

  

  

  

 حرکت در سراشیبی وسرباالیی .11شکل 

یش از باربرداري بارهاي سنگین، پایداري و ثبات دستگاه را بررسی کنید به این صورت که بار را پ    

در صورت عدم وجود مشکل  .سپس ترمزها را بررسی کنیدکمی از زمین به آرامی بلند نموده و متوقف کنید 

 .کار را ادامه دهید

بعبارت دیگر هرگز از نقطه . هرگز از ثبات و پایداري دستگاه جهت تعیین ظرفیت آن استفاده نکنید    

ی اگر آثار و نشانه هاي واژگون.واژگونی براي نشان دادن توانایی جرثقیل براي بلند کردن بار استفاده نکنید

بدین معناست که در آن شعاع کاري بار بیش از حد مجاز ) مانند بلند شدن جک هاي تعادلی ( وجود دارد 
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به آرامی بار را به زمین برگردانید وبا کم کردن وزن بار ، پایداري  دستگاه را .به دستگاه اعمال شده است

 تا .کنیدبوم با طول کوتاه تر استفاده  تا حد ممکن ازیکی از روش هاي ایمن کار  این است که .افزایش دهید 

  .در غیر این صورت احتمال واژگونی وسقوط بار وجود دارد .نشود بوم دچار افتادگی وخمش

  

 

  

  

  

  

  

  

  خمش بوم .12شکل 

براي باربرداري در وضعیت هاي مختلف، از جدول بار مخصوص همان وضعیت که توسط سازنده   

 .مشخص شده است استفاده کنید 

نداشته باشد در صورت  حرکت باز) جیب ( حد ممکن سعی کنید دستگاه با بار  ویا بوم افزایشی تا   

اجازه ندهید که بار به بوم یا جک هاي ناچاري ، مهارت راننده ورعایت توصیه سازنده امري مهم می باشد 

زوایاي بین ساق هاي ،  براي جلوگیري از وارد آمدن فشار بی از حد وپارگی اسلینگ ها .کند تعادلی برخورد 

 .به عبارت ساده تر استفاده از اسلینگ با طول بیشتر توصیه می شود .اسلینگ را به درستی مشخص کنید 
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 ظرفیت باربرداري زوایاي بین اسلینگ و . 13شکل 

کامل  با احتیاط  بار را به آرامی ومی باشند نزدیک به ظرفیت مجاز دستگاه بار  وزن در صورتی که   

باید قالب جرثقیل براي حفظ تعادل وجلوگیري از نوسان بار .کنیدحد امکان نزدیک به زمین جابجا  و تا

 .باشد  بار  ثقلروي مرکز

. تمام سیم بکسل ها  باید سفت وکامال صاف وبه طور صحیح روي درام جمع کننده پیچیده شوند    

نقاط انتهایی محل اتصال سیم .بریدگی آن شودغلط ویا ناصاف پیچیده شدن سیم بکسل می تواند باعث 

 .این نقاط مهم وحساس می باشند  لحاظ بریدگی وخوردگی کنترل کنیدبکسل به اتصاالت وبست ها را از 

 نوع اتصال مورد نیاز را بر اساس توصیه استاندارد و .اسلینگ ها دربازار وجود دارد مختلفی براياتصاالت 

  .انتخاب وخریداري کنید  با مشورت افراد متخصص شرایط کار خود
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  انواع اتصاالت انتهایی سیم بکسل  .14شکل  

طابق با توصیه جمع کننده بار می بایست مسیم بکسل به درام  اشته باشید اتصال درستبیاد د  

در رفتن سیم بکسل  وگیري ازنگهدارنده اهمیت زیادي در جل نحوه اتصال سیم بکسل به گوه. باشد  سازنده 

طول سیم بکسل ومتصل شود ) وایر زنده (هیچ گاه قسمت مرده سیم بکسل نباید به سیم بکسل اصلی.دارد

 .برابر قطر سیم بکسل باشد  6آزاد بیرون آمده از گوه حداقل باید 

 .دمطمئن شوید که جرثقیل می تواند به طور ایمن بار را از حالت افقی به حالت عمودي بلند نمای  

هنگام پایین آوردن بار ضمنا .وقتی بار بلند می شود فاصله افزایش یافته وظرفیت جرثقیل کم خواهد شد 

مراقب باشید ریگر شما یا افراد دیگر زیر ونزدیک بار قرار نگرفته باشند وهمیشه به عالمت هاي عالمت ده 

 .خود توجه داشته باشید 

است براي جلوگیري از در رفتن   CRANE HOOKSقیلقالب جرثیکی از تجهیزات مهم وحادثه ساز ،

از پرتاب .باید داراي ضامن ایمنی یا شیطانک باشد وبیرون پریدن اسلینگ از دهانه قالب ، قالب جرثقیل 

ظرفیت قالب باید روي بدنه .کردن ، ضربه زدن ، انجام جوشکاري وبرشکاري روي قالب خودداري کنید 

از مهمترین استانداردهاي مربوط به قالب جرثقیل می توان استاندارد .نوشته شده باشد توسط سازنده  قالب

ASME B30 -9  نام برد.  
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  ضامن یا شیطانک .15شکل 

 

اگر بار در سمت داخل قرار گرفته . میشه قالب باید با بار در یک راستا وبه حالت عمودي باشنده    

باشد پس از بلند کردن ،بار به سمت جلو حرکت نموده وباعث افزایش فاصله وکاهش ظرفیت می شود 

باید داراي  ...)قالب، شگل، اتصاالت و( تجهیزات ) زنجیر، سیم بکسل، تسمه مصنوعی( تمامی اسلینگ ها .

  .روي بدنه خود باشند swlبرچسب یا عالمت ظرفیت مجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  اندازه گیري قطر سیم بکسل  .16شکل  



 
   ر     ند ی و  و  ه گاز ا ان

   ایمنی راهنماي
   جرثقیل ها و باالبرهاکار با  

Sheet  28 of 
41 

Year Rev Ser. No Type Discipline  Project Department Company 
92 00  1014 GU  HSE OO 020  IGEDC 

 

 
 

با مواد شیمیایی خورنده ،  ذرات داغ ومواد مذاب ناشی از ) تسمه مصنوعی ( از تماس بلت     

مطابق با  .جلوگیري شود  جوشکاري ، نور مستقیم آفتاب ، برخورد شدید مکانیکی وموارد مشابه باید

اگر موارد  وشواهد ناشی از وسوختگی ، بریدگی ، پارگی ، سوراخ شدگی ،   OSHA 1910.184استاندارد 

 .تغییر شکل در بلت دیده شد بلت باید تعویض شود 

طناب مهار به .می شود استفاده  (tag line)براي جابجایی بارهاي بلند وبزرگ حتما از طناب مهار     

  .که بار به دستگاه ویا تاسیسات اطراف برخورد نکند می شود وتوسط ریگر کنترل می شود اي بار بسته انته
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  استفاده ازطناب مهار .17شکل  

  براي جابجایی نفر ، ضمن رعایت دقیق نکات ایمنی، MAN BASKETدر صورت استفاده از بسکت    

تمام بسکت ها باید   .یک نفر باید توسط طناب مهار از حرکات ناخواسته ونوسانات بسکت جلوگیري کند

ظرفیت سوار کردن افراد ویا حمل بار بیش از .توسط بازرس مجاز تست وداراي برگه سالمت فنی باشند 

بسکت توسط پالکی ظرفیت وتعداد نفرات مجاز درون بسکت باید روي بدنه  .تعیین شده بسکت ممنوع است

نفرات داخل بسکت باید داراي کمربند ایمنی از نوع هارنس باشند و قالب کمربند خود را به .شود  مشخص

  .جاي مجکم ببندند
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 بسکت جابجایی افراد   . 18شکل

سالن محل نصب باید از نظر خیزش وخمش /دهانه سوله در صورت استفاده از جرثقیل هاي سقفی ،    

مسیر حرکت ریل هاي جرثقیل سقفی باید تمیز ، صاف وعاري از هرگونه خمش . بازرس بررسی شودتوسط 

حتما مگنت آن روزانه بازرسی ) آهنربا (در صورت استفاده از جرثقیل مگنت دار و ، شکستگی وآلودگی باشد

دار حمل می هنگام حمل بارهاي خطرناك مانند مواد مذاب وبارهایی که به وسیله جرثقیل مگنت .شود 

شود که کارگران خود را به محل امن برسانند وتا رسیدن کارگران به  ی صادر شود  عالئم مخصوص یدبا.شود 

جرثقیل سقفی هنگام .جابجایی بار از روي سر نفرات ممنوع است .محل امن حرکت باالبر باید متوقف شود

حرکت باید داراي آژیر هشدار دهنده و چراغ خطر باشد تا با حرکت آن کارگران متوجه جابجایی آن شوند 

اتاق راننده باید از مواد نسوز ضمنا .بر عملیات باشد ر محلی قرار گرفته باشد که مشرف ننده باید داتاق را.

به نحو جرثقیل سقفی  ضربه گیر هاي انتهاي مسیر حرکت  .ساخته شود ومقاوم در برابر گرما، سرما وضربه

اید داراي دو ترمز تن یا بیشتر می باشد ب 5آنها  SWLجرثقیل هایی که .مناسب نصب ومحکم شوند 
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روش هاي کنترل جرثقیل سقفی به سه روش  .الکتریکی و یا یک ترمز مکانیکی و یک ترمز الکتریکی باشند

که انتخاب نوع روش .صفحه کلید آویزان یا پندنت می باشد  – 3ریموت یا کنترل از راه دور  -2راننده – 1

سیت کار ، گرانقیمت بودن بار ، تناژ دستگاه ، خطرات موجود ، حسا( کنترلی بستگی به شرایط محیط کار 

ضمنا براي کنترل بهتر ،جهت حرکت جرثقیل سقفی باید به طرز شفاف وخوانا روي  .دارد ....) اتمسفر آلوده و

لبه براي جلوگیري از در رفتن سیم بکسل از درون درام ، .مشخص شود ) پندنت(دکمه هاي صفحه کلید

میلیمتر باالتر  13ید از آخرین دور سیم بکسلی که به دور آن پیچیده شده درام جمع کننده سیم بکسل با

 .قرار داشته باشد 

  .برابر قطر اسمی سیم بکسلی که به دور آن پیچیده شده نباید کمتر باشد  18قطر درام از  ضمنا

وایمنی فونداسیون وپی جرثقیل برجی نقش زیادي در پایداري در صورت استفاده از جرثقیل برجی ،    

حداکثر .شود می ارتفاع وطول بوم جرثقیل برجی مطابق با دستورالعمل سازنده طراحی ونصب  .آن دارد

متر بر ثانیه در نظر گرفته  20براي جرثقیل هاي برجی هنگام کار  AS1418سرعت باد مجاز طبق استاندارد 

قبل از نصب دستگاه وبه  تمامی تجهیزات وسیم کشی هاي برقی ، ارتینگ وکلید محافظ جان.شده است

براي جلوگیري از اضافه بار در جرثقیل هاي برجی .شکل ماهیانه توسط کارشناس برق بررسی وکنترل شود 

جرثقیل هاي برجی که در کنار هم کار می .وخطر واژگونی ، نشانگر موقعیت و وضعیت بار باید نصب شود 

یکی از وظایف مسئول عملیات ، .ا با هم جلوگیري شود کنند باید به تجهیزاتی مجهز باشند تا از برخورد آنه

در  .هاي برجی است که در کنار یکدیگر در یک محیط قرار دارند  جرثقیلمشخص کردن محدوده کاري 

  الزامی است  OSHA 1926.1435مورد جرثقیل هاي برجی رعایت جدول بار سازنده دستگاه ، ونیز استاندارد 
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 ایمنی ساید بوم ها راهنماي. 1-6

ساید بوم یا جرثقیل لوله گذار، می تواند با توجه به شعاع باربرداري کم ، بوم کوتاه و ظرفیت باال     

این ماشین براي عملیات لوله گذاري  کاربرد دارد وبر .را جابجا کند مختلف بارهاي سنگین نظیر لوله هاي 

ساید بوم ها از مقررات کلی .اخته شده است اساس مدل هاي مختلف وتناژ هاي گوناگون طراحی وس

بی توجهی  .ا داشته باشد جرثقیل ها پیروي می کنند وبراي بکار گیري آنها راننده باید مهارت وتجربه الزم ر

  .را به وجود آورده است نده ، حوادث ناگواري ررات ایمنی و دستورالعمل هاي سازبه مق

 

  
  

   ساید بومنمایی از حمل لوله با  .19شکل 
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ماشین ساید بوم معموال بر .ظرفیت شوند  نیز سالیانه باید  توسط افراد مجاز تست بار و ها تمامی ساید بوم  

که معموال پایه .دو نوع می باشد نوع اول ماشین بر پایه بلدوزري ونوع دوم ماشین بر پایه بیل هیدرولیکی 

پایه بلدوزري فاقد قابلیت گردان بوده وبه شکل ثابت می ساید بوم .دارد  در پروژه ها بلدوزري کاربرد بیشتر

 تست وبازرسی فنی مرجعهاي استاندارد .متر می باشد  8.5حداکثر طول بوم استاندارد این دستگاه  .باشد

الزامات ایمنی ساید بوم ها بر اساس  .می باشد ASME B30-14 ,SAE J743B ,ISO 8813ساید بوم ها 

ساید بوم ها نیز مانند سایر انواع جرثقیل ها داراي جدول بار .می باشد  OSHA 1926.1440استاندارد 

بکار گیري ساید بوم معیوب،  .مخصوص به خود هستند که راننده باید نحوه قرائت آن را فرا گیرد

  .ممنوع است)  Certificate (گواهینامه سالمت فاقد

شناسایی مطالعه شود  ضمنا د قبل از شروع کاربای دستورالعمل کار وجابجایی بار با ساید بوم    

 .وتوصیه سازنده امري الزامی است حداکثر شیب مجاز کار کردن براساس دفترچه راهنماي دستگاه 

باید تهیه شده ودر  ...دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراري در مواقع بروز آتش سوزي ، انفجار ، توفان و

 .راننده وریگر باید از وسایل حفاظت فردي متناسب با شرایط کار استفاده کنند.اختیار راننده وریگر آن باشد 

بازدید از موتور،  .ونحوه استفاده از آن براي نفرات الزامی می باشد آتش نشانی دسترس بودن کپسول  در

از درستی عملکرد سیستم راننده باید  .الزامی می باشدزنده توسط ساقبل از شروع کار سیم بکسل، درام ها 

ومنطقه کاري خود را از لحاظ وجود   .مطمئن شود هاي متوقف کننده نظیر ترمز جابجایی وترمز باالبري

بررسی نموده ... خطر ریزش سنگ و خاك، لوله هاي گاز وخطوط برق ومانند احتمالی   وخطرات موانع

از درستی عملکرد بوق و آژیر  براي اطالع دادن افراد وجلوگیري از خطر برخورد، .وحریم ها را رعایت کند

  .ویدمطمئن شدنده عقب 
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فقط افرادمجاز ، با  .مطمئن شود  از درستی عملکرد کنترل ها ، اهرم ها ، پدال ها راننده باید    

دستگاه در فاصله ایمن از لبه از قرار گیري  .وتجربه کافی مجاز به راندن وهدایت دستگاه هستند مهارت

استفاده از کفپوش در صورت کار در زمین هاي سست، شل وگلی   .اطمینان حاصل شود کانال وگودال ها

افراد غیر مجاز  در هنگام کار، ریگر باید.تا دستگاه دچار حادثه نشود  الزامی استچوبی یافلزي هنگام کار در 

کند وفقط از فرامین وي توجه عالمت هاي ریگر ه در حین کار باید به رانند .کنداز منطقه کاري  باید دور  را

الزامی توجه به توصیه هاي سازنده در هنگام بلند کردن ، چرخیدن وپایین گذاشتن بار ضمنا  .پیروي کند

براي حفظ تعادل دستگاه در زمین هاي شیبدار ، تمهیدات ..هرگز با را از روي سر نفرات جابجا نکنید .است 

 .سوار کردن نفرات روي دستگاه یا بار ممنوع است.زم را در نظر بگیرید ال

پس از اتمام کار،  دستگاه را در پارکینگ مشخص شده پارك کنید در غیر این صورت ، دستگاه را     

سیستم ترمز را فعال کرده بار را پایین اسبی که براي تردد مزاحتمی نداشته باشد قرار داده ،ندر محل م

آورده واز قالب دستگاه جدا کرده، اهرم ها را در وضعیت طبیعی قرار داده وپس از قفل کردن درب کابین 

براي تعمیرات دستگاه از افراد تعمیرکار ماهر استفاده کرده .وبرداشتن سوییچ اصلی ، دستگاه را ترك کنید 

 پیروي نمایید وبر اساس دستورالعمل سازنده 

الزم براي تمهیدات . عالمت دستگاه در حال تعمیر است روي آن قرار گیرد  در هنگام تعمیرات،    

به نحوي  ار دهیدبوم قطعات بزرگ چوبی یا فلزي قرزیر .جلوگیري از سقوط وافتادن بوم در نظر گرفته شود

 .که از وارد آمدن آسیب به بوم جلوگیري شود

از آلوده شدن محیط  .تم هاي ایمنی را به حالت اولی برگردانید سحفاظ ها وسیپس از تعمیر تمام     

 ASME B30.14تست بار ساید بوم بر اساس استاندارد.جلوگیري شود ... تعمیرگاه به مواد روغنی، گریس و

 انجام ودر محیط مناسب  بار باید توسط بازرس مجاز با تجربهتست  .ظرفیت آن انجام می شود %  110با 
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اپراتور ساید بوم  ....نظیر نشتی روغن ، نقص در سیستم هاي فرمان وکنترلی و در صورت بروز مشکل.شود 

کار کردن در شرایط نامساعد جوي مانند باد شدید ، توفان ، سرما .باید از مسئول عملیات کسب تکلیف کند 

  .ادامه کار ، مهیا شده باشد مگر توسط مسئول عملیات ، ایمن بودن شرایط براي .ویخبندان ممنوع است 

 

  باالبرها وتجهیزات باربرداريایمنی  راهنماي. 1-7

به دو باالبرها می باشند  HOISTباالبرها یکی  دیگر از وسایل پرکاربرد در عملیات جابجایی بار ، 

، باالبر اهرمی CHAIN BLOCKدستی مانند قرقره زنجیر /با استفاده از نیروي مکانیکی ( نوع دستی 

LEVER HOIST (هنگام کار با قرقره زنجیر از سالم بودن وظرفیت مجاز آن . د نویا نیروي برقی می باش

  .زنجیر واجزاي مکانیکی قرقره زنجیر را به طور مداوم وطبق توصیه سازنده روغن کاري کنید  .مطلع شوید 

  

  

  

  

 

 
  

  
   قرقره زنجیر .20شکل
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محل اتصال قرقره زنجیر باید محکم واز .قرقره زنجیر جلوگیري کنید  از پیچ وتاب خوردگی زنجیر

سانتی متر بلند  10براي اطمینان از سالم بوده قرقره زنجیر ، بار را به اندازه .استحکام خوبی برخوردار باشد 

در صورت استفاده  .از سالم بودن  ضامن قالب قرقره زنجیر مطمئن شوید .کرده واز ترمز آن مطمئن شوید 

 .هرگز  بیش از اندازه به دسته باالبر اهرمی فشار وارد نسازید از باالبر اهرمی ،

  

  

  

  

  

  

  

  باالبر اهرمی .21شکل 

 .درصد طول اولیه افزایش یاید ، آن زنجیر باید عوض شود 5/2در صورتی که طول زنجیر باالبراهرمی به 

بکار گیري تیرفور بدون .سیم بکسل واهرم هاي ان مطمئن شوید در صورت استفاده از تیرفور از سالم بودن 

هنگام کار با تیرفور حتما از دستکش ، کاله وعینک .رعایت توصیه سازنده ونحوه عملکرد آن خطرناك است 

تمام باالبرهاي دستی باید داراي پالك  ANSI Z 535 .4بر اساس استاندارد .ایمنی محافظ استفاده کنید

اجزاي مکانیکی باالبرهاي دستی در فواصل زمانی .باشند ) هشدارهاي ایمنی  ت، سازنده،ظرفی( مشخصات 

 OSHA -40 toمحدوده مجاز براي کار با سیم بکسل ها بر اساس استاندارد .مشخص روغن کاري شوند 

  سانتی گراد می باشد  204+
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از پرکاربرد ترین نوع اسلینگ ها در عملیات جابجایی بار می باشند   WIRE ROPEسیم بکسل ها 

قبل از برش روي سیم بکسل نو، دو سر .هرگونه آسیب دیدگی سیم بکسل را سریعا گزارش ورفع کنید .

از مهمترین آسیب هاي رایج سیم بکسل می توان به .محل برش را با نوار فلزي به خوبی مهار کنید وببندید

شدن سیم بکسل شکسته ، شکستگی رشته ها ، خوردگی ، پیچ خوردگی ، زنگ  پدیدار، ضعیف شدگی 

مواردي نظیر خمیدگی ، پارگی ، CHAIN SLINGجیر ها نزدر مورد .زدگی ، له شدگی وذوب شدن نام برد 

تمام زنجیرها باید در فواصل زمانی مشخص توسط بازرس .خوردگی، کشیدگی وزنگ زدگی را کنترل کنید 

 : در شرایط زیر زنجیر باید عوض شود.گواهینامه سالمت فنی داشته باشندتست و مجاز

 از حالت اولیه آن % 5افزایش طول بیش از  - 1

 حالت اولیه آن 4/1کاهش ضخامت بیش از  - 2

ر هاي زنجیبیاد داشته باشید که .پیروي کنید  توصیه سازنده زنجیرها  براي روغن کاري زنجیر ها از    

انجام عملیات حرارتی وباز پخت روي زنجیرها باید بر .باربرداري نباید روغن کاري شوند مورد استفاده در 

از کشیده شدن زنجیر ، قرار گیري زنجیر زیر بار ، .اساس توصیه سازنده وتوسط مراکز مجاز انجام شود 

  .مواجه با شعله وگرماي زیاد زنجیرها ، جلوگیري کنید

تن نرمی وانعطاف پذیري براي جابجایی بارهاي حساس  به دلیل داش) بلت( تسمه مصنوعی     

براي جلوگیري از آسیب .هرگز از بلت پیچ خورده و گره دار براي جابجایی بار استفاده نکنید .مناسبتر است 

بلت را از .دیدگی وبریدگی ، بلت را از لبه هاي تیز بار ویا کناره قسمت بارکش تریلی محفوظ نگه دارید 

بلت ها باید داراي .یل ، جرقه ومواد مذاب دور نگه داریدئشدید آفتاب ، مواد شیمیایی ، گازوه با نور همواج

براي  بکار گیري بلت فرسوده وپوسیده.بوده و مقدار ظرفیت مجاز آنها مشخص باشد ) لیبل ( برگه شناسایی 

گره خوردگی ،  اگر آثار سوختگی، ذوب شدگی ، OSHA 1910.184بر اساس استاندارد .ممنوع است  کار
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مش فلزي نوعی ابزار .سوراخ شدگی ، شکستگی وتغییر شکل در بلت دیده شد آن بلت باید تعویض شود 

حداقل فاکتور ایمنی مش فلزي .وبراي جابجایی اجسام داغ کاربرد زیادي دارد ) مشابه بلت (  بوده فلزي

  .می باشد  5براي بلند کردن بار 

شناسایی ) عالمت(داراي پالك بایدSHACKLESتمامی شگل ها  BS 3551بر اساس استاندارد      

دیگر در ساختمان ) پیچ( استفاده از پین .آنها روي بدنه حک شده باشد  SWLبوده وظرفیت مجاز باربرداري

بر خالف  جوشکاري وبرشکاري روي شگل.شگل غیر از آن چه که سازنده مشخص کرده ،ممنوع است 

براي جلوگیري از آسیب دیدن سیم بکسل  در تماس .ممنوع است  زرس مجازتوصیه سازنده وبدون تایید با

حداکثر زاویه بین  ساق هاي اسلینگ متصل به .استفاده کنید  THIMBLE، حتما از حلقه چشمی  شگلبا 

از بلند کردن بار بیش از ظرفیت شگل . تا فشار کمتري به اسلینگ ها وارد شود درجه می باشد 120شگل ، 

  .اري کنیدجدا خودد

گیره وکلمپهاي بکار رفته در عملیات باربرداري باید متناسب با نوع بار وشرایط محیطی باشد     

از چنگش وگیرایی درست گیره ها .هنگام نصب گیره ها باید به جهت نصب صحیح این گیره ها توجه شود .

از گیره ت ساز وبدون مجوز استفاده نکنید هرگز از گیره هاي دس.وکلمپ ها قبل از شروع کار مطمئن شوید 

تمام شاهین ها باید سالیانه توسط بازرس مجاز .هاي آسیب دیده وکج براي بلند کردن بار استفاده نکنید 

هنگام استفاده از .باید روي بدنه آن حک شود  SWLظرفیت مجاز شاهین یا .تست وبازرسی فنی شوند 

 .استفاده کنید TAG LINEر شاهین ومیله متعادل ساز از طناب مها
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 ریگر و  )راننده جرثقیل(راهنماي ایمنی  اپراتور. 1-8

آمار ها نشان داده است بیشترین افراد حادثه دیده در حین عملیات جابجایی بار ، افراد متفرقه     

دهنده  دور کردن این افراد از منطقه کاري ، ونصب نوار خطر وتابلوهاي هشدارریگر هستند ، یکی از وظایف 

ریگر باید مواظب باشد که سیم بکسل ، زنجیر وبلت زیر بار ویا در لبه .در اطراف محوطه باربرداري است 

ریگر باید بار را به . در غیر این صورت پارگی وآسیب دیدن سیم بکسل حتمی است اجسام تیز قرار نگیرد

اتور  بسته ومهار نشده باشد به اپرتا بار کامال.خوبی و توسط تجهیزات مناسب به قالب جرثقیل وصل کند 

براي کار با دو یا چند جرثقیل ، یک ریگر به عنوان هماهنگ کننده اصلی در .د دستور بلند کردن بار را نده

تا حد امکان .ریگر باید در موقعیتی قرار بگیرد که ارتباط چشمی بین او وراننده برقرار شود  .نظر گرفته شود 

ترك کردن جرثقیل وساید بوم .ان هایی که روشنایی کافی ندارد ، خودداري کنید از باربرداري در شب ومک

راننده وریگر  باید از محدودیت هاي باربرداري وخطرات موجود آگاه .در حال کار توسط راننده ممنوع است 

حرك براي جرثقیل هاي مت.ایجاد هماهنگی بین راننده وریگر براي انجام ایمن کار الزامی است .باشند 

استفاده از کمربند .کیلومتر بر ساعت می باشد 15حداکثر سرعت در کارگاه هاي ساختمانی کارگاهی ، 

 .ایمنی براي راننده الزامی است 

  ریسه کردن بار راهنماي ایمنی . 1-9

یکی از فعالیت هاي پرکاربرد در جابجایی بار ، حمل ونقل و لوله ها توسط کفی تریلی می باشد که     

روي آن لوله ویا بارقرار  هرگز بیش از ظرفیت تریلی.زیادي در این مورد به وقوع پیوسته است حوادث 

قبل از بلند .به خوبی مهار وکنترل نشده باشد اجازه حرکت وتخلیه بار را صادر نکنید  رندهیدو تا زمانی که با

ي تریلی از سیم بکسل یا براي مهار لوله رو.کردن لوله ها از محکم بودن بست واتصاالت مطمئن شوید 

به شکل تراز بلند شود  رقالب  جرثقیل باید روي مرکز ثقل بار قرار داشته باشد تا با.زنجیر استفاده کنید
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از لبه خاك وکانال بستگی به جنس ومقاومت خاك دارد )محل انبارش ونگهداري موقت ( حداقل فاصله لوله.

اگر به هر دلیل بلند کردن درست .ن لوله در نظر گرفته شود تمهیدات الزم براي جلوگیري از رانش ودر رفت.

از قرار دادن لوله به .بار انجام نشده باشد ، ریگر باید فورا کار را متوقف نموده وتا شرایط ایمن حاصل شود 

مواظب باشید که عایق روي لوله هنگام بار بجاییدر هنگام جا .شکل مستقیم روي زمین خودداري کنید 

 فورمن.حفظ کنداز لوله معلق سانتی متر را  50باید حداقل فاصله  ریسه کردنفورمن .سیب نبیند جابجایی آ

براي جلوگیري از در رفتن لوله ها زیر آنها گوه قرار  .وریگر هرگز نباید زیر لوله معلق قرار گیرند  ریسه کردن

از خطر برخورد  وپارچه رانندگان دیگر رادر صورتی که ابعاد لوله از تریلی بزرگتر است با نصب پرچم .دهید 

  .براي جابجایی بار هاي بزرگ ، از دستورالعمل حمل بارهاي ترافیکی استفاده کنید.مطلع کنید  با بار
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 مراجع 

1-OSHA 29 CFR 1917.45, Cranes and Derricks 

2- ASME B30.3 – 2003 Construction Tower Cranes 

3-OSHA 29 CFR 1910.179, Overhead and Gantry Cranes 

4-OSHA 29 CFR 1917.45, Cranes and Derricks 

5- OSHA 29 CFR 1910.180, Crawler Locomotive and Truck Cranes 

6- OSHA 29 CFR 1926.550, Cranes and Derricks – Instrument and Components 

7- OSHA 29 CFR 1926.753, Hoisting and Rigging 

8-- OSHA 29 CFR 1926.1430 TRAINING  

9-OSHA 29 CFR 1926.1440 SIDEBOOM CRANES 

10-OSHA 29CFR 1926.1435 TOWER CRANES 

11-0SHA 29CFR 1926.1419 SIGNALS – general requirements  

  پیوست
  IGEDC-020- OO- HSE- CH-1014 -00-9       :چک لیست ایمنی جرثقیل ها و باالبرها
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  :        ممیز:                  فعالیت/ عملیات:                   محل کار/ کارگاه:                شرکت

 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

1  
از ) فوت10(متر3آیا در منطقه عملیات جرثقیلها و دکلها ،فاصله

 خطوط انتقال نیرو رعایت شده است؟

        

2  
بار،سرعت عملیات و دستورالعمل کار با  آیا ظرفیت مجاز حمل 

 جرثقیل در دسترس اپراتورها قرار گرفته است؟

        

3  
آیا اپراتور جرثقیل نحوه کار با جدول بارجرثقیل را میداند و آن را 

 به کار می گیرد؟

        

4  
آیا اپراتور جرثقیل در هر لحظه نسبت به زاویه و طول بوم جرثقیل 

 آگاهی کافی دارد؟

        

5  

آیا جرثقیل و تجهیزات دیگر مربوط به آن به صورت روزانه و قبل از 

استفاده از آنها بازرسی شده اند و از وضعیت ایمن آنها اطمینان 

 حاصل شده است؟

        

         آیا  شعاع حرکت نوسانی جرثقیل  با فضاي کار مطابقت دارد؟  6

7  
آیا از نوار هاي هشداردهنده براي مشخص کردن منطقه عملیاتی 

 جرثقیل درهنگام باال یا پایین آوردن بار استفاده شده است؟ 

        

         در جرثقیل نصب شده است؟ BC5سول اطفا حریق حداقل پآیا ک  8

9  

آیا دستورالعمل عالئم دستی براي اپراتور هاي جرثقیل درمحل کار 

 نصب شده است ؟
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 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

10  
آیا فردراهنمادهنده جرثقیل از عالئم صحیح براي اپراتور جرثقیل 

  استفاده می کند؟
        

11  
و سکو هاي جرثقیل مجهز به کفهاي ضد  آیاکلیه محل هاي ورودي

 سرخوردن میباشند؟

        

12  
 آیا سیم بکسلهاي آسیب دیده ،شکسته و پوسیده شده از سرویس

 خارج شده اند؟

        

13  
آیا اگزوز وسیله در محل هایی که امکان تماس اپراتورها 

  وجوددارد،ایزوله شده است؟
        

14  
آیا گاردریلها،هندریلها و پله هاي مناسب براي دسترسی ایمن و 

 آسان به قسمتهاي مختلف جرثقیل فراهم شده است؟

        

15  
خود را انجام آیا جرثقیلهاي برجی به خوبی حرکت چرخشی 

 میدهند؟

        

16  
آیا حدود مربوط به ظرفیت بیش از حد بار جرثقیل هاموردآزمایش 

 قرار گرفته وبدرستی تعیین شده است؟

        

          میباشد؟ آیا سکوهاي ویژه نفر جرثقیل مطابق الزامات مربوطه   17
18  

  

  

آنها آیا جرثقیل ها ساالنه مورد تأیید قرار گرفته وگواهینامه براي 

  صادر می شود؟
        

19  
باالبرها و آسانسورها , آیا بازرسی منظم ودوره اي از جرثقیلها

  طراحی و به مورداجرا گذاشته شده است؟
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 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

20  
آیا از کارکنان بطور روزانه معاینات دیداري و جسمانی صورت 

  گرفته و نتایج مستندسازي میگیرد؟
        

21  

گزارشها و اسناد بازرسی مستند شده و براي انجام , آیا تاریخها

-اصالحات و تأییدات آتی از طرف مراجع ذیصالح در دسترس می

  باشند؟

        

          آیا از عالئم دستی استاندارد یا ارتباطات رادیویی استفاده میگردد؟  22

          آیا ظرفیت تحمل بار روي تجهیزات نصب شده است؟  23

          از نوسان قسمتهاي فوقانی جرثقیل جلوگیري بعمل آمده است؟آیا   24

25  
آیا خطوط نیرو قطع شده اند و یا حریم ایمن با خطوط رعایت شده 

  است؟
        

          آیا قفل ایمنی روي قالبهاوجود دارد؟  26

27  
         آیا از طنابهاي نارسانا براي کنترل بارها استفاده میشود؟

         ازانجام مانور روي قالبها یا بارها منع شده اند؟آیا کارگران   28

29  
آیا جدول میزان مجاز حمل بار درون کابین جرثقیل و اطراف آن 

  نصب شده است؟
        

30  
  اي بازو جرثقیل موجود است؟آیاشاخص شعاع زاویه
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 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

31  
بازوها وسایرقسمت هاي آیا نواقص قابل مشاهده روي سیمها ، 

 جرثقیل سریعاً اصالح میشود؟

        

32  
دنده ها و زنجیرها و دیگر اجزاي در حال حرکت , آیا تسمه ها

 محافظت شده اند؟

        

         آیاعالئم هشداردهنده شنیده می شوند؟  33

34  
آیا طناب ها،سیم بکسل هاوقالب هاي جرثقیل بطور منظم مورد 

 بازرسی قرار می گیرند؟

        

35  
می از لحاظ فرسودگی و بادمناسب بازدید ) تایر (الستیک ها آیا

  شوند ؟

        

36  
نشتی روغن وهوا در سیستم هاي هیدرولیک وپنوماتیک بررسی آیا 

  می شود؟
        

37  
جک هاي تعادل همواره مورد استفاده قرار  گرفته و در زمان آیا 

  می گردند؟استفاده کامال باز 
        

38  
شرایط و ویژه گی هاي الزم را دارد و آموزش هاي آیا ریگر جرثقیل 

  ؟مورد نیاز را  گذرانیده است
        

39  
جرثقیل شرایط و ویژه گی هاي الزم را دارد و آموزش  رانندهآیا 

  ؟هاي مورد نیاز را  گذرانیده است
        

40  
 آیا در مواقعی که سرعت باد فراتر از حد مجاز می باشد کار متوقف

  ؟می گردد
        

  


	1014. CRANE Safety. RG
	1014. CRANE Safety. GU
	1014. CRANE Safety. CH



