
ايمني در كار با جرثقيل ها



شناسایی و ظرفیت

ادرصراجرثقیلهرفنیآزمایشاتگواهینامهمیبایستسازندهکارخانه
بهجرثقیلبدنهرویبررا(SWL)مجازبارظرفیتمیزانآندروکرده
.نمایدقیدواضحطور

SWL
Safe Working Load



موارد ایمنی

جهتتجهیزاتسایرباهمکاریدرتااندگشتهطراحیقطعاتازتعدادی
.شوندکاربردهبهجرثقیلخودورانندهازمحافظت

سقوط بوم به خاطر بار بیش از حد مجاز



بستهای ایمنی در حال حرکت

کابلکردنجمعهنگامبهقالبقرقرههایشدنقفلازجلوگیریبرای
Limitکنندهمحدودایمنیقفلیکدستگاه،اصلیقرقرهداخلبهاصلی

Switcheباشدشدهبستهقالبباالییقرقرهیاوسپربهباید.
.گیردقراربازرسیدستورالعملدرمیبایدقفلاینمنظمبازرسی

NO

Over Travel 

Limit 

Switches



حفاظ گذاری برای اتصاالت بدون پوشش برقی

انندممیشوداستفادهبرقیپوششبدوناتصاالتازکهجاهردر
صالیاتوتماسازجلوگیریبرای،ارتفاعدرعبوریبرقکابلهای
حفاظازمیبایسترانندهکابیننزدیکمخصوصا  احتمالی
.مناسبخطرعالیموکردهاستفادهمخصوص

کابل فشار قوی برق–خطر 
وبرقچراغتیرهایپایهوساختماندیوارها،رویبرمیبایست

اریباربردعملیاتپایانتابرققطعکلیدوگردیدهنصب...
.شودداشتهنگاهبسته

3.7ازبرقمیزانبهبستهبرقکابلهایازجرثقیلهابومفاصله
ردباعملیاتشروعهنگامدرکهمیباشدمتفاوتمتر7تامتر
.نمایندمیتا یینرافاصلهاینمربوطه،دستورالعملگرفتننظر

ودستگاههارویبربرقکابلهایازحاصلمغناطیسیمیدان
مهنگادروگذاشتهتا ثیرجرثقیلهابرقیدقیقابزارادوات

.وندمیشکابینداخلنشانگرهایکاردراختاللباعثعملیات



تجهیزات کنترل

بطورتمیبایسدارنداختیاردرراقسمتهاسایروقالببوم،کنترلکهتجهیزاتاین
تصادفا وناخواستهبطورعملیاتانجامهنگامدرتاشدهشناساییرانندهتوسطواضح
.نگردندحادثهایجادباعث
درباالسریبرقیتا سیساتوکابلهاازمیبایستجرثقیلکابلهایوقالببوم،فاصله
صمشخجرثقیلبرایکارمحدودهوشدهرعایتاستانداردطبقبرعملیاتهنگام
.شود

Overhead Electric Traveling (OET) Cranes



نشانگر وزن
دروشوندمیگرفتهبکارباروزندادننشانبرایجرثقیلهارویبرمعموال نشانگرهااین

رابارزنواتوماتیکطوربهنشانگراینکندتغییرآنزاویهیاوشدهبازبومکهحالتی
.میدهندنشانبومطولوارتفاعدرحالتدودر

بودهیدندقابلیاشنیدنقابلیاکهمینمایدخطراعالمدیگرنشانگریکخطرمواقعدر
ایمنمیزانحداکثربهباروزنوشدهنزدیکخطرمحدودهبهکهاستمعنیآنبهو

.میباشدبیشترآنازیاورسیده

Radius



بستهای ایمنی در حال باربرداری و عملیات

Safetyقالبقفل،جرثقیلقالباز،slingانواعآمدنبیرونازجلوگیریبرای Catches
.باشدشدهبستهوسالممیبایست

.گیردقراربازرسیدستورالعملدرمیبایدقفلاینمنظمبازرسی

NO!

Yes



راه فرار ایمنی در مواقع اظطراری

بایدنهاآایبرفرارتجهیزاتمنظورهمینبهونیستندایمنیومناسبقسمتمعموال جرثقیلهاکابین
Emergencyازاضطراریمواقعدرزمینسطحبهرسیدنبرایرانندهتاشودگرفتهنظردر

Escapeکننداستفاده.

Emergencyمنظمبازرسی Escapeگیردقراربازرسیدستورالعملدرمیباید.



دسترسی  ایمنی میبایست موجود باشد

یدسترس،عملیاتباشآمادهحالتدرگیریقرارهمچنینوجرثقیلکابینبهرانندهرسیدنبرای
خدمهورانندهبرایمیبایستایمنیپلهیک،ایمنیحالتدرنگهداریوتعمیرجهتامکاناتومناسب
.شودگرفتهنطردرجرثقیل



تنظیم و حالت قرار گیری در کابین کنترل

:صندلی و محل قرارگیری راننده میبایست به نحوی تنظیم شود که

شعاع دید باز و تسلط بر بار و محوطه عملیاتی کامال تامین شده باشد-1
اشدتمام کنترل هادر دسترس بوده و اپراتور بدون جابجائی اضافی دست یا پا قادر به  انجام  کار ب-2
.تمام کنترل ها بر اساس کار کردشان به شکل واضح عالمتگزاری شده باشند-3



افراد متفرقه در کابین اپراتور

جاز هیچ فردی حق حضور در کابین اپراتور را در هنگام کار ندارد مگر به دلیل خاص که باید آن شخص م
.باشد

ته شده حمل افراد در هنگام حرکت ممنوع بوده مگر برای آنها صند لی مناسب درکابین راننده در نظر گرف
.  باشد

.ایداپراتور در طول مدت کار باید در کابین باقی بماند ونمی باید با موبایل در هنگام کارصحبت نم



اد قالب کمربند ایمنی افر

داخل سبد میبایست به 

.قالب جرثقیل وصل شود

ی سبد باالبر میبایست از نظر ایمن
.و استانداردها تائید شود

سبد باال بر



بار معلق

در انتهای شیفت نباید بار آویزانی بر روی قالب وجود داشته باشد-3

ت مورد باید به تمام کسانیکه در ارتفاعی باال تر از سطح زمین کار میکنند و ممکن اس-4
گیرند هشدار های الزم داده شودقراراصابت بار 



7 meters

فاصله تا کانال
به کانال هائی که افراد در آن کار متر 7جرثقیل نباید بیش از -5

میکنند نزدیک شود



Barrier = r + 10m

مسیر بار نباید روی سر کارکنان باشد

متر10+ عملیات یعنی طول ارتفاع کل دکل منطقه طبق مقرارات،-6

دباید بوسیله نوار خطر محافظت شود و کلیه افراد از این منطقه خارج نگاهداشته شون

r



بار باید بصورت عمودی از زمین بلند شود-7

ستکشیدن بار بوسیله جرثقیل به هیچوجه مجاز نی

ن   منبع تامین برق جرثقیل در هنگامیکه کسی در آ-8

حضور ندارد باید قطع شود



میتواند خطر ساز باشد( ( Boom & jibبوم  جرثقیل های متحرک 

بنابراین نکات بخصوصی در مورد آن باید رعایت شود  

ته شودباید روی بدنه جرثقیل نوشحداقل ارتفاع آن از زمینو آن در باالحداکثر ارتفاع



تمام موانع و خطرات در ارتفاع که در شعاع عمل و یا در مسیر-10

و عالمت  گذاری شوند وشناسائیحرکت  جرثقیل  قرار دارند  

آنها از زمین مشخص شودحداکثر ارتفاع

رار باید مطمئن شد که کسی در پشت جرثقیل در کنار وزنه تعادل ق-11

نگرفته و یا در میان وزنه و موانع دیگر به تله نیافتاده باشد



اید بهوضعیت زمین در محلی که جرثقیل مستقر میشود ب-12

دقت چک شود و فاصله مناسب از کانال هم رعایت شود



نبهتر است از کاربرد دو جرثقیل برای بلند کردن بارهای سنگی-13

اجتناب شود، ولی اگر الزم شد حتما باید  تیمی آزموده  تحت نظر

فردی کامال با صالحیت آنرا انجام دهد

mammoet



mammoet

نبلند کرددستورالعملقبل از انجام عملیات میبایست متخصصین –13

بارهای سنگین را تهیه و سپس موانع موجود را مرتفع کرده و

.آنگاه اقدام به کار نمایند



محل استقرار
ش اطمینان پیدا کنید که جرثقیل در محل مناسب و از پی

تعیین شده ایستاده باشد



جکها

ده اند اطمینان پیدا کنید که جکها باز و به خوبی استفاده ش

و زیر آنها محکم و صاف است



نشانگر وزن
میدهدخوب کار میکند و صحیح نشان“ وزن” اطمینان پیدا کنید که نشانگر 

Load

Indicator

Angle

Range of 

Capacity Boom 

Length

Height

Radius



تایر و زنجیرها

یز باشندچک کنید که الستیک ها یا زنجیر جرثقیل در وضعیت مطلوب، فشار الزم و تم



جابجائی

چک نمائید که در هنگام جابجائی تا حد مقدور بار نزدیک به

هم بکار برده شود( Tag Line) زمین حرکت کند و



زمین شیب دار

اویه چک کنید که هنگام جابجائی بار در زمین های شیب دار اپراتور ز

!بوم را جهت راحتی حمل بار تغییر دهد در غیر اینصورت 



20 Meter 

Boomنتیجه دادن تکان ناگهانی به  

!متری 20پرت شدن سه نفر از ارتفاع 



NO!

م چک کنید که بار بر روی سر افراد جابجا نمیشود و ه

چنین هیچ فردی در زیربار نایستاده یا راه نمیرود



Automatic safe load indicator

ارای کلیه جرثقیل های که بیش از یک تن ظرفیت دارند باید د
(Load Indicator) نشانگر اتوماتیک وزن باشند 



گذشتن از حد مجاز

چراغ قرمز وآژیرهشدار دهنده عبوراز حد مجاز بار برداری را اطالع میدهد



بار را ارزیابی کنید

چگونه باری هست؟1.

سنگینی آن چقدراست؟2.

مرکز ثقل آن کجاست؟3.

به کجا باید حمل شود؟ . 4

شدحداکثر وزن کانتینر وقتیکه پر با

بعنوان مثال یک کانتینر حمل 

ضایعات فلزی را در نظر بگیرید

Rigging & Slinging



.یدمسیر عبور و محل فرود را مشخص و بازرسی کن

آیا مانعی در مسیر نیست؟-2 آیا محل فرود مناسب است؟-1

NO

Rigging & Slinging



.قبل از بلند کردن بار محل فرود را آماده کنید

محل فرود باید 

سفت و -صاف

خالی ازمواد زایِد 

باشد

Rigging & Slinging



؟ آیا تمام وسائل برای انجام کار مناسب هستند

تن15جرثقیل  تن4.2وزن بار 

Rigging & Slinging



.یدظرفیت تحمل بار وسائل خود را بررسی نمائ

چهار رشته کابل فلزی مناسب  تن4یا 4.3قالب یاشکل 

مطمئن شوید که تجهیزات شما مناسب بار میباشند 

YES !

Rigging & Slinging



Slingsدها را محکم کنید و کلیه جوانب کار را چک نمائی

صاف و کشیده  SLINGها

باید راحت بازی کنند SHACKLEها

Rigging & Slinging



LIFT LOAD ABOUT 2 “ OFF GROUND. HOLD IN 

POSITION WHILE BANKSMAN CHECKS BALANCE 

س سپ. سانتیمتر بلند کرده و نگاه دارید 15بار را از زمین باندازه

.توازن بار را چک کنید

Rigging & Slinging



ها و یا کوتاهی در محافظت از آنها SLING کاربرد نامناسب

SLINGهائی که یکدیگر را قطع کرده اند

.باعث سایش و در نهایت پارگی آنها میگردد

Slingها را از لبه های تیز با الیه گذاری

.محافظت نمایید

مشکالت
Rigging & Slinging



محل فرود مناسب این بار کجاست؟

اینجا محل مناسبی برای این بار نیست نشیمنگاه بار باید تراز و پذیرای بار باشد

مشکالت
Rigging & Slinging



حمل لوله به این شکل خطر سقوط در پی دارد

ر یک فقط یک رشته زنجیر بسته شده  و تکیه گاه د

ط طرف میباشد یک دست انداز ممکن است باعث سقو

لوله و بروز حادثه شود

لوله بر روی تخته صاف بر اثر تکان جابجا 

سیم بکسل شل میگردد و بار میافتد و.میشود

اتفاق میافتدحادثه

مشکالت
Rigging & Slinging




