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 هدف -1

، برپا کردنشامل انتخاب، استقرار، برای فعالیت باربرداری ن دستورالعمل طراحی و اجرای یک سیستم ایمن کار یا تهیههدف از 

 .باشدیمتجهیزات باربرداری بازرسی، تعمیرات و نگهداری، فعالیت باربرداری و در نهایت برچیدن 

 دامنه کاربرد -2

 فیتعار -3

 1لیجرثق -3-1

خاص  یسازوکارهاو با استفاده از  باشدیم هاآنافقی  جاییجابهماشینی است که قادر به بلند کردن بار، پایین آوردن بار و  

 انواع آن شامل:و  کندمیباالبری کار 

خاص باالبری  یهاسمیمکانجرثقیلی است با پل متحرک حامل باالبر ثابت یا متحرک که با  :2جرثقیل سقفی -

 زیادی دارد. هاکارگاهو  هاکارخانه، هاسولهدر داخل  معموالً. این نوع جرثقیل نمایدیم جاجابهار را کارکرده و ب

 .کندمیجرثقیلی است که در روی یک یا چند ریل حرکت : 3متحرکجرثقیل  -

جرثقیل متحرکی است که در امتداد مناسبی زیر سقف کارخانه روی ریل حرکت کرده و : 4متحرکجرثقیل با پل  -

 نماید. جاجابهبتواند بار را در امتداد طول و عرض و ارتفاع کار 

خرپایی شکل سوار بوده و مجهز به چند  هیدوپاجرثقیل متحرکی است که بر روی : 5متحرکجرثقیل با دروازه  -

 به نقطه دیگر در روی ریل و در مسیر خود حمل کند. اینقطهواند بار را با خود از باالبرنده عمودی باشد و بت

که  ییهاچرخفرمان آن در حال آویز توسط  اتاقکجرثقیل متحرکی است که دستگاه باالبر و : 6جرثقیل یک ریلی -

 گردد. جاجابه کندمیروی یک ریل فوقانی حرکت 

 که بر روی وسیله نقلیه موتوری سوار شده است. نوعی جرثقیل است :7یموتورجرثقیل متحرک  -

بار  دارندهنگهیا گردان است که دارای بازوی افقی یا مایل بوده و کابل  نوعی جرثقیل ثابت: 8ییبازوجرثقیل  -

. در این دستگاه موقعیت قالب بار نسبت به محور دوران جرثقیل توسط طول شودیمبازوی مزبور نگهداری  وسیلهبه

                                                                                                                                                                                     
1 Crane 

2 overhead crane overhead crane 

3 Travelling Crane 

4 Over head Travelling Crane 

5 Gantry Crane 

6 Monorail Crane 

7 Locomotive Crane 

8 Jib Crane 
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متحرکی  اتاقکو در بعضی موارد که بازوی جرثقیل افقی است. ممکن است بار توسط  گرددیمو شیب بازو تعیین 

 شود. جاجابه

 .ندکمینوعی جرثقیل است که روی چرخ سوار بوده و روی زمین حرکت  :9ینیزمجرثقیل متحرک  -

و  هاقسمتنوعی جرثقیل است که دارای سکوی مخصوص جهت قرار گرفتن بار و حمل آن به : 10سکودارجرثقیل  -

 انبار کردن بار در ارتفاعات و جاهای مختلف باشد.

پیچیده شده و  ایاستوانهجرثقیل ثابتی است که زنجیر یا کابل باالبر در روی : 11چرخ چاه() یساختمانجرثقیل  -

 فونداسیون یا وسیله دیگری به زمین محکم شده باشد. هاییچپ وسیلهبهپایه دستگاه 

ثابت یا متحرکی است که استوانه حامل کابل یا زنجیر توسط موتور الکتریکی به  جرثقیل: 12جرثقیل الکتریکی -

فرعی برای دستگاه باالبر  عنوانبهکارکرده یا  مستقالًحرکت درآید و بار را باال و پایین ببرد. این باالبر ممکن است 

 قرار گیرد. مورداستفادهباالبر دیگر 

 .باشدیمجرثقیلی است که نیروی محرک آن هوای فشرده : 13جرثقیل بادی -

و شامل یک یا چند چرخ زنجیری  افتدیم کاربهدستجرثقیل ثابت یا متحرکی است که با : 14یریزنججرثقیل  -

 .باشدیم

و شامل یک یا چند قرقره بوده و نیروی  کارکردهباالبر ثابت یا متحرکی است که با دست : 15ایقرقرهجرثقیل  -

 .گرددیمو قالب بار منتقل  هاقرقرهمحرک توسط کابل به 

 16سالمت فنی نامهگواهی -3-2

 .شودیمقانون صادر  تأییداین سند توسط اشخاص/ مراکز مجاز مورد  کندمی تأییدسندی است که سالمت فنی دستگاه را 

 بازرس فنی(مجاز )کارشناس  -3-3

وزارت کار یا سازمان ملی استاندارد ایران و  تأییدکارشناسی است که دارای مدرک دانشگاهی معتبر و تجربه الزم بوده و مورد 

 باشد. کاربهداشتیا مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و  سایر مرکز قانونی

 17باربرداری ظرفیت مجاز  -3-4

                                                                                                                                                                                     

9 Portable floor Hoist 
10 Hoist 

11 Crabs and Winches 

12 Electric hoist 

13 Pneumatic Hoist 

14 Chain Hoist 

15 Block and Tackle 

16 CERTIFICATE 
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 استاندارد جهت بلند کردنمقدار بار 

 18بارلوازم بستن و بلند کردن  -3-5

 .باشدیمغیره(  کابل وبست  -قالب -حلقهل )یقببه یکدیگر از  هاآنزنجیر و ادوات اتصال  ،کابل فوالدی ،شامل طناب 

 19ینگاسل تجهیزات باربرداری و -3-6

 و روندمیو بستن بار به کار  جاییجابهبرای  که باشدیم وسایلی مانند سیم بکسل، زنجیر، مش فلزی و تسمه مصنوعی نظورم

 .شوندمی ساخته ،اندشده تنیدهدرهمبه شکل مارپیچی و صاف 

 20ایمن یبارکارجداول  -3-7

در زن بار در جداولی که از سوی سازنده تهیه شده است ومیزان بار مجاز با توجه به تمام شرایط کاری شامل طول بوم، شعاع  

 .واضح در اختیار راننده/ اپراتور جرثقیل قرار گیرد طوربهجداول باید  نیا .ردیگیماپراتور قرار  اختیار

 راننده جرثقیل )اپراتور جرثقیل( -3-8

جابجایی بار، مطابق دستورالعمل سازنده و در قالب یک سیستم  منظوربهبا جرثقیل  کار کردنشخصی که توانایی هدایت و  

ایمن کاری را داشته باشد. راننده جرثقیل مسئول عملکرد صحیح جرثقیل بوده و باید فقط به عالئمی که از طرف ریگر )قالب 

 واکنش دهد. شودیم(/ عالمت دهنده صادر / سیم بکسل اندازانداز

 21(دازسیم بکسل انقالب انداز/ )ریگر  -3-9

بار از این ملحقات، استفاده صحیح از لوازم و  جدا کردنبار، یا  بلند کنندهمسئول اتصال بار به ملحقات  سیم بکسل انداز

 .باشدیمعملیات شروع جابجایی ایمن جرثقیل  ریزیطرحمطابق  بلند کنندهتجهیزات 

 22 عالمت دهنده -3-10

. عالمت دهنده ممکن است بجای قالب انداز باشدیمعالمت دهنده مسئول بازگو کردن عالئم از قالب انداز به راننده جرثقیل 

 این مسئولیت را بر عهده بگیرد. هاآنگیرد مشروط به اینکه فقط یکی از  بر عهدهجرثقیل را بار مسئولیت هدایت 

                                                                                                                                                                                     

17 safe working load (S.W.L)  

18 Hoisting tackle 

19 SLING 

20 Load chart 

21 Rigger 

22 Signaler, Banksman 
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 نصاب جرثقیل -3-11

دو نفر یا  هانصاب. اگر تعداد باشدیمسازنده  یهادستورالعملی جرثقیل برجی مطابق نصاب جرثقیل مسئول نصب و برپای

 کنترل ایمن عملیات نصب تعیین گردد. منظوربهسرپرست نصب و برپایی  عنوانبهبیشتر باشد الزم است شخصی 

 متعلقات باربرداری -3-12

 .شودمیاست که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده  یحملقابلاتصالی  حلقه :شگل -

سیم بکسل یا تجهیزات باربرداری بر روی آن قرار  ،است که بر روی مجموعه باربرداری قرار گرفته ایوسیله :23قالب -

 .ردیگیم

 باربرداری. رابطی برای اتصال اسلینگ به بار منظوربهدائمی روی تجهیزات  نصب :پیچ گوشواره -

 برای تنظیم کشش سیم بکسل، زنجیر، کابل و سایر تجهیزات کشنده ایوسیله پیچ تنظیم دوطرفه: -

نوعی میله صاف و محکم که در قسمت پایین آن چند قالب برای قرار گرفتن اسلینگ شاهین و میله متعادل ساز:  -

تعادل ساز همانند شاهین بوده و برای متعادل کردن بارهای بزرگ به کار م یلهم است. شدهنصبو سیم بکسل 

 .رودیم

استفاده کرد، به شرطی  غلتکاز رولر یا  توانیم داربیشافقی یا در سطوح  صورتبهبارها  جاییجابهبرای  رولرها: -

تا انتهای بار چرخ بخورد و در  قرارداد دارزاویه توانیمرولرها را  که سطح زیر رولرها، محکم، مسطح و صاف باشد.

 چرخیدن بدهد. یهاجازتنگ،  یهامکان

. از باشدیمکوتاه  یهامسافتپولیف یکی از وسایل رایج برای بلند کردن یا کشیدن بار در پولیف یا باالبر اهرمی:  -

 استفاده کرد. دارزاویهعمودی، افقی، یا  صورتبه توانیمپولیف 

از آن استفاده  توانیممانند پولیف در هر جهتی طویل مناسب است  هاییدنکشتیفور، برای بلند کردن یا : 24تیفور -

سیم بکسل را بکشد و از داخل خودش عبور دهد ظرفیت تیفور مختلف است از تواندیمکرد. تیفور 
3

4
3تا  

1

2
تن. عمل  

 توسط یک قرقره انجام داد و از این طریق ظرفیت تیفور را افزایش داد. توانیمکشیدن سیم بکسل را 

 مرکز ثقل -3-13

 است که وزن یک شیء به صورت مساوی دور آن متعادل شده است. کل وزن در این نقطه متمرکز شده است. یانقطه 

 سکوی کاری هوایی -3-14

                                                                                                                                                                                     

23 Hook 

24 Tirfor 
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 دسترسرقابلیغ یهامکانموقت و ایمن برای افراد و تجهیزات در  یهایدسترساست مکانیکی که برای فراهم کردن  یالهیوس 

 .ردیگیممرتفع، مورد استفاده قرار  خصوصبه

 

 هاتیمسئول -4

 باشد.مسئول نظارت بر اجرا می HSEاین دستورالعمل و اداره  اجرای معاون فنی و توسعه مسئول -4-1

 HSEهای پیمانکاری مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ناظر پروژه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس در پروژه -4-2

 باشد.می

-می HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مسئولیت اجرای این دستورالعمل در ایستگاه -4-3

 باشد.

 HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مل در ایستگاهمسئولیت آموزش مفاد این دستورالع 4-4

 باشد.می

 باشد.ها بر عهده فرمانده عملیات و معاون فرمانده عملیات میمسئولیت حفاظت از افراد حین آموزش در ایستگاه -4-5

 باشد.می HSEمسئولیت بازنگری و تجدیدنظر در این دستورالعمل بر عهده اداره  -4-6

 انجام کارروش  -5

 با جرثقیل راهنمای باربرداری -5-1

 .شودیمقسمتی از یک دستگاه که برای بلند کردن، جابجایی و پایین گذاشتن آن طراحی شده است شناخته  عنوانبهجرثقیل 

 زیر است: به شرحقرار گیرد که برخی از آنها  مدنظربرای انتخاب اندازه و نوع جرثقیل جهت انجام یک کار موارد زیادی بایستی 

 بار نیترنیسنگ برای کار شعاع و وزن ابعاد،- 

 نیاز مورد ارتفاع حداکثر- 

 بار باال بردننحوه  -

 در صورت استفاده از یک جرثقیل متحرک، نوع شاسی محرک جرثقیل بایستی تعیین شود. -

 اری بستگی دارد.این موضوع به شرایط زمین و موقعیت محل باربرد -

 و جابجا شود. شدهدادهآیا الزم است هنگام نصب بار توسط جرثقیل حرکت  -

 وضعیت جاده در مناطق سرد -

 حرکت نمایند. هاجادهروی  توانندینمبدون اینکه دمونتاژ شوند  هالیجرثقبسیاری از  -
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 :باشدمی زیر موارد شامل و  است یکسان اساساًمتحرک  هایجرثقیلکاربرد اصلی همه 

 قابلیت تنظیم طول بوم-

 قابلیت تنظیم زاویه بوم -

 توانایی باال و پایین بردن بار-

 توانایی چرخاندن بار-

 توانایی حرکت در محوطه کار-

اصلی  هایقسمتی شناسایی روی کلیه یصفحهمتحرک بایستی دارای یک  هایجرثقیلی کلیه شناسایی جرثقیل منظوربه

این مشخصات بایستی شامل . بوم هایقسمتتعادل، جیب و  هایوزنهپایه،  هایجک، اقه روی شاسی محرک، اتباشند، از جمل

 ی سریال و وزن آن قسمت باشد.، شمارهسازنده، شماره مدل دستگاه یکارخانهنام 

 و متعلقات باربرداری اجزای آن، هاانواع جرثقیل -5-2

 پشت کامیونی هایجرثقیل -5-2-1

 محدود است. نسبتاً، هاجرثقیلو ظرفیت این  ، جرثقیل بر روی یک کامیون سوار شده است. طول بومهاجرثقیلدر این نوع از 

 وجود دارد )تلسکوپی و مفصلی(. هاجرثقیلدو نوع رایج از این 
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 صنعتی هایجرثقیل -5-2-2

روی  هاجرثقیلو سطوح کاری که این  اندشدهساختهصنعتی طراحی و  هایمکان، برای انجام عملیات در هاجرثقیلاین نوع از 

و به طور کلی،  شوندینمعمرانی است. این کرین ها به صورت خاص آنالیز  هایمکانبهتر از  مراتببه کنندمیآن کار 

 تلسکوپی دارند. یهابوممشابه با  یهایژگیوخصوصیات و 

 پشت کامیونی یهالیجرثق -1شکل 



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 11 صفحه:

 

 

 

 

 کامیونی -جرثقیل بوم خشک  -5-2-3

، مخصوص این کار طراحی شده و یک کامیون معمولی نیست. این خودروهای اندشدهروی آن سوار  هاجرثقیلکامیونی که این 

 بارهای بسیار سنگین را تحمل کنند. توانندمیکه  اندشدهحامل، طوری طراحی 

 

بوم چرخان  –بوم ثابت )راست(  یهالیجرثق -2شکل 

 )چپ(
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 کامیونی ]سوار بر کامیون[ –جرثقیل تلسکوپی  -5-2-4

افزایشی  هایبومو  هاجیببا  توانمیرا  هاجرثقیل. این اندشدهمخصوص سوار  هایکامیوننیز بر روی  هاجرثقیلاین نوع از 

 .شوندمیو در موقع نیاز باز  گیرندمیبوم اصلی قرار  یپاشنهافزایشی در زیر یا روی  هایبوممختلفی مجهز کرد. این 

 

 جرثقیل بوم خشک -3شکل 
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 جرثقیل بوم خشک -4شکل 
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 بوم جرثقیل -5شکل 
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 جرثقیل  اجزاء -5-2-5

اصلی زیر  هایقسمتاز  که این نوع شودمیمتحرک دارای بوم استفاده  هایجرثقیلاز  معموالً نشانیآتشدر سازمان 

 است: شدهتشکیل

 :شامل هیدرولیک هایستمیس .شوندمیشده و درون همدیگر جمع  بوم جرثقیل که از چند سکشن تشکیل

 .عملیات کنترل اصلی هایاهرم -1

 .بوم تلسکوپ هیدرولیک( هایجک) سیلندرها -2

 .بوم باالبر هیدرولیک جک -3

 (swingدرجه ) 360محور  حول دستگاه چرخش سیستم -4

 .هیدرولیک پمپ -5

 :شامل گردان قطعات -6

 .کنندمی حرکت آن روی ها بکسل سیم که هاییقرقره -7

 .کندمیدرجه حرکت  360که قسمت کابین و بوم حول محور  swing محور -8

 شود.م، که سیم بکسل دور آن پیچانده میراد -9

 :شامل برق هایسیستم

( که وظیفه آن متوقف کردن هوک در فاصله معین از سربوم و جلوگیری از LIMIT SWITCHکن ) قطع سوئیچ -1

 باشد.قطع شدن سیم بکسل می

 .شودمی گفته هم  A2Bبه این سیستم  -2

 .دستگاه روشنایی و هشداردهنده هایچراغ -3

 .رودمیخطر بکار  شرایط در عملیات اتوماتیک قطع برای جدیدتر هایدستگاه روی که محدودکننده سیستم -4

 بوق و غیره. -5

آن مورد استفاده قرار بیشتر در جرثقیل تلسکوپی در زمان استقرار دستگاه جهت حفظ تعادل تعادلی  هایجکاز  -6

 .شودمیجهت اطمینان از تراز شدن جرثقیل استفاده  هاجکموقع استقرار دستگاه از ترازهای کنار  گیرد.می

 جک  -5-2-6

 مکانیکی هایجک -5-2-6-1

مکانیکی محدود و  هایجکمکانیکی، برای بلند کردن بارها، نیروی فیزیکی نیز الزم است، لذا ظرفیت  هایجکدر  کهازآنجایی

مکانیکی برای بلند کردن بار،  هایجک.، قادرند بار را تا ارتفاع بیشتری از زمین بلند کنند. اکثر باشدیمتن  20کمتر از  معموالً
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که در پایین جک و نزدیک به زمین  " 26پنجه"م که در باالی جک قرار دارد و قسمتی به نا "25سر"دارای دو قسمت هستند، 

 بلند کرد. هاقسمتبا هر یک از این  توانیمقرار دارد. بار را 

 

 

 هیدرولیک هایجک -5-2-6-2

مختلفی از تناژ  هاییتظرفبلند کنند. انواع گوناگونی دارند و با تناژها و  آسانیبههای بسیار سنگین را باریک هیدرول هایجک

تن را نیز بلند کنند. ارتفاع  1000وجود دارند که قادرند تا وزن  خاص هایجکتن در بازار وجود دارند. برخی از  100پایین تا 

هیدرولیک قادرند تا ارتفاع حتی  هایجکاما برخی از  باشدیمیا کمتر  مترسانتی 20 تقریباً محدود و  معموالً هاجکلیفت این 

مکانیکی دارای پنجه و هد هستند. پمپ الزم  هایجکهیدرولیک نیز مانند  هایجک .نیز بارها را بلند کنند مترسانتی 91

خارجی، جدا  یقطعهیک  عنوانبهفابریک روی جک باشد و هم ممکن است  صورتبهممکن است  هاجکبرای قدرت دادن به 

 از جک باشد.

                                                                                                                                                                                     
25 Head 
26 toe 

 جک مکانیکی یا دستی -6شکل 
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 جیب -5-2-7

متفاوتی  هایطولظرفیت جرثقیل . جیب ممکن است بر اساس شودمیجیب یک بوم محکمی است که روی بوم اصلی نصب 

 و یا با یک زاویه نسبت به امتداد بوم نصب گردد. شدهنصبد در امتداد بوم اصلی توانمیداشته باشد. جیب 

که  شودمینصب جیب باعث  یک جدول باربرداری برای جیب در زوایای مختلف جیب نسبت به بوم بایستی موجود باشد.

بیرونی بوم و قالب جیب ایجاد شود. این فضا هنگام کار جرثقیل در عملیات نصب اسکلت فلزی و  یلبهفضای زیادی بین 

 بسیار مفید است. سازیساختمان

 رجز د سیم وینچ اصلی جرثقیل است. یالکیکه ظرفیت آن مساوی ظرفیت  باشدمیسیم  الکیمعمول جیب دارای  طوربه

جیب  کههنگامی .کرداستفاده  توانمینجیب و بوم را  زمانهم طوربه وجهچیههبمواردی که توسط سازنده مجاز شده است. 

 شدهنییتعروی بوم بار مجاز بوم اصلی بایستی بر اساس مقادیر  شدهاضافهوزن  به خاطر، شودمیو استفاده ن شدهنصبروی بوم 

تبدیل  .شودبسته میط به جیب روی سر بوم در صورت نیاز قبل از نصب جیب تبدیل مربو در راهنمای جرثقیل کاهش یابد.

 روی آن عبور دادن با بایستی جیب جلوی مهار تعبیه شده است. یاشبکهبوم  هایجرثقیلروی  معموالًبرای نصب جیب 

 بوم هایجرثقیل در تاشو یهاجیب .شود نصب جیب سر روی مهار به مربوط هایتبدیل دو طرف به جیب کل و سر یقرقره

 .شودمی خوابانده اصلی بوم روی باشدمین استفاده مورد جیب کههنگامی هیدرولیک

ابتدا جیب را که قباًل مونتاژ شده است روی سر بوم پایین متصل نمایند. سپس  ایشبکه هایبومبرای نصب جیب روی 

ی پشت جیب در نگهدارنده هایسیمی پشت جیب را به دکل جیب متصل نموده و دکل جیب را باال ببرید. های نگهدارندهسیم

 یاندازهبهمحل بستن سیم پشت جیب از سر بوم بایستی حداقل  یفاصلهمختلفی از بوم ممکن است بسته شود.  یهاتیموقع

مجاز  یزاویهاضافی را به بوم ببندید. میزان  هایسیمجیب پشت به سر بوم را مشخص نموده و  یزاویهطول جیب باشد. میزان 

و از قرقره داخل  عبور دادههایتاً سیم وینچ جیب را از باالی بوم ن .باشدمیدرجه مجاز  25تا  معموالًامتداد بوم  جیب نسبت به

مهار جلوی دکل جیب و پشت  هایسیمبرای مهار مناسب جیب طول  دکل جیب و قرقره سر جیب بگذرانید و هوک را ببندید.

 بلندتر باشد. آن بایستی یکسان بوده یا طول سیم پشت دکل کمی

 جک هیدرولیکی -7شکل 
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جیب نسبت  یزاویههمچنین با افزایش زاویه افست جیب ) .یابدمیبوم نسبت به زمین کاهش  یزاویهظرفیت جیب با کاهش 

درجه نسبت  5باشد که در صورتی که بیش از  هاییکنندهجیب بایستی مجهز به متوقف  .یابدمیامتداد بوم( ظرفیت کاهش به 

 .باشدمیجیب به این منظور کافی ناستفاده از سیم بکسل در زیر  مهار نماید. را آند بوم باال رفت به امتدا

 زاویه بوم مساوی کمتر خواهد بود.ظرفیت بوم و جیب با یک طول مشخص نسبت به ظرفیت بوم با همان طول در 

بایستی از جدول  ت مجازکه در شکل بعد نشان داده شده است مورد استفاده قرار گیرد. ظرفیی به صورتجیب  صورتی کهدر 

 .شودمیدر جداول اصلی شامل جیب نعنوان طول بوم  جیب خوانده شود.

 

 

  

 اجزای جیب -8شکل 
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 بوم -5-2-8

آن ساخته شده است که با هیدرولیک به صورت خشاب  یاژهایآل، تلسکوپ از فوالد و باشدمیتلسکوپ همان بوم جرثقیل 

که طول هر  کندمی)به طور مثال یک جرثقیل بیست تن از پنج تلسکوپ استفاده  گیرندمیداخل یکدیگر قرار  کیبهکیمانند 

که هر یک به صورت یک جک مجزا که در  باشدمیمتر  27.5 جمعاًکه  باشدمیمتر  5.5در این نوع جرثقیل  هاتلسکوپیک از 

 .(دهندمیو در مجموع این متراژ بوم را تشکیل  آیندمیداخل خود دارد از یکدیگر بیرون 

کند کنار و نزدیک خود باشد قابلیت این را دارد که بیست تن را  جاجابهیک جرثقیل بیست تن اگر کاالیی که قرار است 

، در فاصله آخرکمتر خواهد شد و در  تدریجبهاین کاال از جرثقیل فاصله بیشتری بگیرد توان جرثقیل  هرچقدرکند و  جاجابه

 تنیککه در یک زاویه بسیار مناسب پنج و در زاویه نامناسب به  رسدمی تنپنجمتری توان جرثقیل به یک الی  وهفتبیست

 .یابدمیکاهش 

تلسکوپی،  هایجرثقیل. در کنندمیو با تغییر زاویه، تغییر  باشندمیبوم  یزاویهلیست شده در جدول بار بر مبنای  هایظرفیت

 .شودمیبوم اصلی و افق )زمانی که بار از بوم آویزان است(، گفته  یپاشنهبین  یزاویهبوم، به  یزاویه
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افقی بین مرکز چرخش  یفاصلهیکی دیگر از عوامل مهم در تعیین ظرفیت جرثقیل، شعاع بار است. شعاع بار در واقع  عاع بومش

با حالت الستیک،  یداربربارکش آمدن سیم بکسل ها و . باشدمیجرثقیل و قالب بار )زمانی که بار از بوم آویزان است( 

 د باعث افزایش شعاع بوم شود.توانمی
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 وینچ -5-2-9

در جاهایی  مخصوصاً. وینچ شودمیاز آن استفاده باربرداری و ریگینگ  هایعملیاتدر اغلب  معموالً وینچ ابزاری است که 

نشان داده شده است. سیم بکسلی که  12کاربرد دارد که امکان استفاده از جرثقیل وجود ندارد. ترکیب وینچ و قرقره در شکل 

 .شودمیرو به پایین حرکت کند و انتهای آزاد سیم بکسل با ایمنی کامل بسته  یزاویهبا یک  شودمیاز درام خارج 

 

 شعاع بار -11شکل 
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. زوایای زیر نشان شودمیبستگی دارد که بار در آن جهت کشیده  ایزاویهفشار و نیروی وارده به قرقره و نقاط اتصال آن به 

در وینچ ها باید دارای مغزی مستقل  شدهاستفادههای . سیم بکسلشودمیفشار وارده به قرقره با تغییر زاویه عوض  دهدمی

 نشود. شدگیلهبر اثر فشار موجود در درام، دچار  باشد تا
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 تیفور -5-2-10

تواند از آن استفاده کرد. تیفور می توانمیطویل مناسب است. مانند پولیف در هر جهتی  هایکشیدنتیفور، برای بلند کردن یا 

د خودش را روی یک توانمیو یا اینکه  کشدمیکه پولیف زنجیر را  طورهمانسیم بکسل را بکشد و از داخل خودش عبور دهد 

 .سیم بکسل ثابت بکشد

 
 

 

3ظرفیت تیفور مختلف است از

4
3تا  

1

2
توسط یک قرقره انجام داد و از این طریق  توانمیتن. عمل کشیدن سیم بکسل را  

 ظرفیت تیفور را افزایش داد.

مانند دو فک عمل کرده و طناب را  هااهرمهستند، یکی برای حرکت رو به جلو، و دیگری برعکس. تیفورها دارای دو اهرم 

 تا طناب نصب، کشیده، یا رها شود. کندمیرا آزاد  هافک. اهرم سوم، کشندمیگرفته و از داخل تیفور 

تیفور را  4تا  توانمی، زمانهمند. به صورت را انجام ده هااهرمبه پمپ هیدرولیک نیز مجهز نمود تا حرکت  توانمیتیفورها را 

 (.16به یک منبع هیدرولیک وصل کرد )شکل 
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(. این نوع از 17)شکل  کندمیو کشیدن سیم بکسل از دیسک استفاده  داشتننگهنوع دیگری از باالبر وجود دارد که برای 

مختلف مانند برقی، هوایی، یا موتورهای هیدرولیک وجود دارد. این نوع از باالبرهای دیسکی، سرعت  هایصورتبه  هادستگاه

 بیشتری دارند اما ظرفیت آنها نسبت به تیفور کمتر است.

 
 

در  شدهاستفادههای سیم بکسلدر تیفور مخصوص این کار ]گرفتن و کشیدن[ طراحی شده است.  شدهاستفادهسیم بکسل 

 سیم بکسل دیگری نباید در تیفور استفاده شود. گونهچیهتیفور، گالوانیزه و غیر روغنی هستند و تحمل فشار باالیی دارند. از 

د دار، در دستگاه گیر خواه وتابچیپنخورد. سیم بکسل  وتابچیپکنید و مراقب باشید تا  جاجابهسیم بکسل تیفور را با دقت 

کثیفی و روغن و خاک  هرگونهکه از داخل باالبر حرکت کند و عبور کند. سیم بکسل تیفور باید عاری از  دهدمیکرد و اجازه ن

 باشد تا عملیات ایمن و روانی داشته باشد.

ل شود که در هر زنجیری و پولیف ها باید قبل از استفاده مورد تست قرار گیرند تا اطمینان حاص هایجرثقیلتیفورها نیز مانند 

 لغزش یا خرابی وجود ندارد. گونهچیهو  کنندمیکار  یدرستبهدو جهت 

 

 زمانهمتیفور به یک منبع به صورت  4اتصال  -16شکل 

 باالبر دیسکی -17شکل 
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 بالک ایقرقره قالب  -5-2-11

 شودمیبرای زمانی استفاده  باشد ومیگردان در انتها  یحلقهاتصاالت  و قالب، شگل، چشمهای متشکل از این تجهیز مجموعه

برای تعیین میزان فشار ]وزن[ وارده که الزم است مسیر یا جهت کشش در یک خط تغییر پیدا کند. اگر دو خط موازی باشند. 

ضرب  1بین خطوط، در ضریب افزایش مناسب با آن از جدول  یزاویهیا وزن بار را با توجه به به بالک، قالب، و لنگرگاه، فشار 

 گردد.یب اصطکاک میدرصد ضر 10 یعالوهبهو  شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 ضریب افزایش فشار قالب و قرقره -1جدول 
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 مهارکش -5-2-12

. حداکثر بار مجاز آن بر مبنای قطر بیرونی و نوع اتصاالت شودمیبا تجهیزات گوناگونی یافت مهارکش در انواع مختلف و 

کمتر است. باید از جنس  هاقالب. ظرفیت اندشدهآن به صورت مساوی تعیین ظرفیت  یلهیم. فکی، چشمی، و باشدمیانتهایی 

صاالت انتهایی را قفل مهارکش در معرض لرزش قرار دارد، ات کههنگامیآلیاژ فوالدی ]جوشکاری نشده، یا چکش خور[ باشد و 

 .کندمیکنید. این کار از چرخیدن و باز شدن و شل شدن جلوگیری 

 انواع مهارکش -20شکل 
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هنگام سفت کردن مهارکش، بیش از اندازه آن را نچرخانید. مهار کش را به صورت مرتب از لحاظ ترک خوردن اتصاالت انتها، 

 سی کنید.برر هایدگیدبیآستغییر شکل، تغییر شکل بدنه، خمیدگی و ترک و سایر 

حداکثر بار مجاز مهارکش بر اساس قطر رزوه داده شده است. دقت کنید که استفاده از اتصاالت انتهایی چگونه ، 2در جدول 

است نشان  یترقیدق یهایبازرسمهم مهارکش که نیازمند به  هایقسمت 21در شکل . شودمیباعث کاهش ظرفیت مهارکش 

 داد شده است.
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 مهارکش و جدول بارانواع  -2جدول 

 

 
 

 تعادل یلهیماهین و ش -5-2-13

و با  کندمی. از واژگونی، کله کردن و سرخوردن بار جلوگیری شودمیبرای باربرداری بارهای طویل استفاده  معموالًشاهین 

برای متعادل کردن بار در بندهای  نیز ی تعادلبسته را کاهش داد. میله یزاویهخطر اسلینگ با  توانمیاستفاده از آنها 

 .شودمیاسلینگ استفاده 

 های مهم مهارکش برای بازرسیقسمت -21شکل 
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. اگر قرار شد از آنها در کاربردهایی استفاده شود اندشدهتعادل، هر دو برای کاربردهای خاص ساخته و طراحی  یلهیمشاهین و 

 یلهیم، اطمینان حاصل کنید که دارای عرض، عمق، طول و مواد مناسب و کافی باشند. ظرفیت اندشدهکه برای آنها طراحی ن

بین نقاط اتصال دو برابر شود، در نتیجه  یفاصلهبین نقاط اتصال بستگی دارد. برای مثال، اگر  یفاصلهتعادل و شاهین به 

 ظرفیت آن نصف خواهد شد.

 

 

 و اسلینگ هامواد  -5-2-14

شود. در واقع بدون های صنعتی، از امور حیاتی محسوب میی بخشی دیگر، در کلیهای به نقطهجایی مواد از نقطهقابلیت جابه

که داشت. با توجه به این نخواهد وری نیز وجودگونه تولیدی صورت نپذیرفته و رشد اقتصادی و بهرهجایی بار و مواد، هیچجابه

جایی و جابه ونقلحملجایی بار نقش دارد، با خطرات و حوادث احتمالی مربوط به در جابه ینوعبهی صنعت رصههر فردی در ع

 .خواهد بودبار مواجه 

جایی بار، نقش ی درست، نگهداری ایمن و شناخت خطرات مرتبط با جابهانتخابِ صحیحِ نوعِ تجهیزات باربرداری، استفاده

جایی دستی و ای در جابهرعایت نکردن اصول ایمنی و بهداشت حرفه حوادث مربوطه دارد. شگیری و کاهشای در پیعمده

های اسکلتی عضالنی )کمردرد(، سقوط بار، هایی مانند بیماریگونه حوادث است. آسیبعلل بروز این ازجملهماشینی مواد، 

شود تا حد ممکن ضمن رعایت اصول زه سعی میشود. امرووری میها و ... نهایتًا منجر به کاهش بهرهواژگونی جرثقیل

تر تر و ایمنجایی سریعجایی بار استفاده شود. برای جابهجایی دستی بار، از تجهیزات مکانیکی و وسایل ماشینی برای جابهجابه

برهای دستی و ها، باالشود. انواع جرثقیلاند استفاده میبار از وسایل و تجهیزات خاصی که برای این منظور طراحی شده

کند. برای جایی اجسام از آنها استفاده میها، تجهیزاتی هستند که بشر امروزی برای سهولت در جابهمکانیکی و نوار نقاله
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نیاز است که در  28ها و متعلقات باربردارییا تسمه 27اسلینگ ها و باالبرها به تجهیزاتی به نامجایی بار به کمک جرثقیلجابه

 شود.بحث می لیتفصبهجایی بار ی انواع، کاربردها، ایمنی و بازرسی فنی آنها صرفًا در عملیات جابهارهاین مجموعه درب

  .است فلزی هایمش یا( بلت) مصنوعی یتسمه زنجیر، ،(فلزی طناب) بکسلسیم اسلینگ از  نظورم

کند استفاده از سیستم چرخش و کشندگی کار میی ارتباطی بین بار و جرثقیل هستند. درام باالبر جرثقیل با ها حلقهاسلینگ

ماند. سیستم ترمز شده باقی میصورت پیچیدهبکسل باقیمانده، دورِ درام باالبر بهشود سیمبکسل از طرف بار کشیده میو سیم

 ند.ککننده عمل میکنترل سمیمکانعنوان گردنده )درام باالبر( و سیستم مولد نیرو )موتور( به هایسیستمبین 

های اصلی ، به قرقرهشدهنصب( جرثقیل Boomی راهنما که روی بوم )شده به دور درام پس از عبور از قرقرهبکسل پیچیدهسیم

 یابد.ه به قالب جرثقیل اتصال میانتهای بوم وارد شده و پس از عبور از شیار قرقر

 هایروش. اسلینگ بسکت دو دور پیچ، یکی از باشدمی، استفاده از اسلینگ ها هاسازهرایج اتصال تجهیزات به  هایروشیکی از 

پایداری این نوع از اسلینگ، نسبت به نوع چوکر  ضمناً. شودمیزیرا وزن بار بین دو بند اسلینگ تقسیم  باشدمیرایج و معروف 

کافی طویل باشد تا ضمن  یاندازهبهاسلینگ  بیشتر و احتمال لغزیدن یا سرخوردن در آن کمتر است. اطمینان حاصل کنید که

 .تند ]که خطرناک هستند[ نیز جلوگیری شود یهاهیزاوهای تیز، از ایجاد جلوگیری از برخورد با لبه

. برخی از دالیل شوندمیساییده  شدتبه، به همین دلیل شودمیاز اسلینگ ها به طرز صحیحی استفاده ن معموالً کهازآنجایی

 از: اندعبارتاسلینگ ها  یدگیدبیآس

  تیز بار، اسلینگ را پاره یا ساییده کند. یهاگوشه ایلبه که  شودمیعدم استفاده از حائل بین اسلینگ و بار، منجر 

  شودمی یخوردگچیپکشیدن اسلینگ به بیرون از زیر بار، که باعث ساییدگی، تاب خوردگی و. 

  لود نیز شود.بر اسلینگ ها، ممکن است باعث اورشاک لودینگ که ضمن افزایش استرس و فشار 

  ،تجهیزات زنجیر دار. مخصوصاًترافیک و فشار جاری بر روی اسلینگ ها 

توصیه  شدتبهاسلینگ ها،  یزاویهبه خاطر این مسائل و سایر شرایط، از قبیل خطا در محاسبات ]وزن بارها[ و تخمین 

 باشد. 5:1ضریب طراحی  که حداکثر بار مجاز، حداقل بر مبنای شودمی

 به همین دالیل، اسلینگ ها باید قبل از هر بار استفاده، به صورت مرتب مورد بازرسی دقیق قرار گیرند.

 

ها زمانی تجهیزات باید از تجربه، دانش و هوشیاری کامل برخوردار باشند. اسلینگ گونهنیازای بهینه کاربران برای استفاده

که متناسب با وزن، ابعاد، جنس بار و شرایط محیط عملیات، انتخاب و استفاده شوند. کاربران حداکثر کارایی را دارند 

دیده با رعایت مواردی مانند سرعت مناسب هنگام کار، پرهیز از حرکات ناگهانی و دقت در تعمیر و نگهداری تجهیزات، آموزش

 .گونه وسایل دارندنقش مؤثری در افزایش راندمان و طول عمر این

                                                                                                                                                                                     
27 Slings 
28 Rigging Accessories 
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بکسل در شود. برای مثال، مقاومت یک سیمی آنها تعیین میدهندههای تجهیزات باربرداری با توجه به اجزای تشکیلویژگی

 ی آن دارد.دهندههای سیمی تشکیلی مستقیمی با مقاومت تارها و رشتهبرابر فشار و کشش، رابطه

 د از:ها عبارتنی کار با اسلینگطورکلی، سه خطر اصلی و عمدهبه

 انتخاب نادرست اسلینگ .1

 ی نادرست اسلینگاستفاده .2

 انبارداری و نگهداری نامناسب اسلینگ .3

 
 

باعث کاهش شدت عالوه بر محافظت از اسلینگ در برابر بریدگی و ساییدگی،  توانمیهای چرمی و غیره حائلبا استفاده از 

]قدرت و استحکام سیم بکسل با میزان تا شدن  کندمیکاهش پیدا  تا شدن. قدرت سیم بکسل با میزان شدتاشدگی اسلینگ 

 آن رابطه دارد[.

 

 

 اسلینگ یزاویه -5-2-14-1

طه دارد. برای مثال، فرض راب سازندمیکه بندها با خط افق  ایزاویهبا  شوندمیوزن کلی باری که بندهای اسلینگ متحمل 

درجه  90بندها با خط افق  یزاویهاست، حال اگر  شدهاستفادهکیلوگرم  1000کنید دو اسلینگ برای بلند کردن باری به وزن 

 استفاده از اسلینگ به دور تیرآهن -23شکل 

 کاهش قدرت سیم بکسل بر اثر تا شدن -24شکل 
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کیلوگرم بار را متحمل خواهند شد. نیروی وارده به هر یک از بندها با کاهش زاویه، افزایش پیدا  500باشد، هر یک از بندها، 

 کیلوگرم خواهد شد. 1000درجه نیروی وارده به هر یک از بندها برابر با  30 یزاویه. در دکنمی

 
 

زیر قالب اصلی باشد و قبل از  مستقیماًهمیشه مهم است که بار به نحوی بسته شود که ثابت و پایدار باشد. مرکز ثقل بار باید 

 (.26اتصال اسلینگ قرار گیرد )شکل  نیترکوتاهاینکه بار بلند شود زیر 

 

تعلیق قرار گیرد. برای داشتن یک  ینقطهزیر  مستقیماًیک شیء معلق همواره حرکت خواهد کرد تا زمانی که مرکز ثقل آن 

باری که از  صورتبدینروی مرکز ثقل قرار گیرد.  دقیقاً باربرداری متعادل و باثبات، قبل از آغاز عملیات بلند کردن، قالب باید 

 (.27مرکز ثقل معلق است از اسلینگ به بیرون نخواهد افتاد. )شکل 

 زاویه اسلینگ بر وزن وارده به اسلینگ ریتأث -25شکل 

 مرکز ثقل بار ریتأث -26شکل 
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اگر جسمی از لحاظ شکلی متقارن باشد، مرکز ثقل آن در مرکز هندسی آن قرار خواهد گرفت. اما تشخیص مرکز ثقل یک 

 عنوانبهجسم نامتقارن، ممکن است کمی دشوار باشد. یک راه برای تشخیص مرکز ثقل، این است که به طور تقریبی محلی را 

تست، به اپراتور عالمت دهید که بسیار آهسته، بار را  عنوانبهدهید، سپس مرکز ثقل در نظر بگیرید و طناب بندی را انجام 

، سپس مرکز ثقل را پیدا کنید و اسلینگ را تنظیم کنید تا بار، بهترین تعادل کندمیبلند کند تا ببینید بار به کدام سو حرکت 

است  ترنزدیکاز سایر بندها باشد، آن بندی که  رتنزدیکو پایداری را داشته باشد. وقتی مرکز ثقل به یکی از بندهای اسلینگ 

وزن بیشتری را متحمل خواهد شد. وقتی یک بار بعد از بلند شدن، شروع کند به کج شدن، فشار در یک بند افزایش و در بند 

دو بند متعادل و . اگر بار کج شد آن را زمین بگذارید و دوباره طناب بندی کنید تا وزن بار را در هر کندمیدیگر کاهش پیدا 

 متوازن کنید.

، اسلینگ ها، و سایر تجهیزات طناب بندی، داشتن دانش کافی در خصوص حداکثر بار مجاز، امری هاطناببرای استفاده از 

 واجب و ضروری است. حداکثر بار مجاز باید بر روی تمامی تجهیزات باربرداری، مهر، پرس، پرینت، چاپ یا تگ شده باشد.

 شدتبهدرجه  30کمتر از  یزاویه. استفاده از اسلینگ با داریدنگاهدرجه بیشتر  45از  باید زاویه اسلینگ ها را تا حد امکان

 شود. افزایش شدید فشار و وزن در ترخطرناکد بسیار توانمیدرجه خطا نیز رخ دهد،  5خطرناک است. در این موارد، اگر 

 داده شده است.نشان  25در شکل  خوبیبهبسته  هایزاویه

 .کنندمیظرفیت هر اسلینگی به اندازه، تنظیمات، و زوایایی بستگی دارد که بندهای آن با خط افق ایجاد 

در  مخصوصاًبه بار وارد کنند و باعث خمیدگی  ایفشردهبسته، ممکن است نیرو و فشار فراوان و  یزاویههای با اسلینگ عالوهبه

 ند.شو ریپذانعطافبارهای طویل و 

درجه نیز مجاز بیان شده است، اما به خاطر داشته باشید استفاده از هر اسلینگی با  15اسلینگ تا  یزاویهدر برخی از جداول، 

شدت و میزان فشار وارده به بندها بسیار باالست  تنهانهدرجه بسیار خطرناک است. در این زوایای بسته،  30کمتر از  یزاویه

درجه خطا  5 تأثیرو خطرناکی شود.  ریناپذجبراند منجر به حوادث توانمیدرجه نیز خطا رخ دهد،  5یه بلکه اگر در تخمین زاو

 اسلینگ[، بر روی فشار وارده به بندها در جدول زیر نشان داده شده است. )وزن به کیلوگرم است( یزاویه یمحاسبه]در 

 

 

  

 مرکز ثقل بر باربرداری ریتأث -27شکل 
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 خطا در محاسبات زاویه اسلینگ تأثیر -3جدول 

 
درجه قرار  30و  45، 60، 90مخصوص به اطالعات طناب بندی، ظرفیت اسلینگ ها را در کنار زوایای مختلف  یهاجدولدر 

سه مورد از این  توانمی وجودنیباادر عمل ممکن است بسیار دشوار باشد.  هاهیزاو یمحاسبه. دهندمیو نشان  دهندمی

نود  توانمیدرجه شکل گرفته است،  90 یزاویهدر قالب یک جرثقیل یک  کهیوقت. کردمحاسبه  یدسترا با ابزار  هاهیزاو

 (.28. )شکل شودمیدرجه  45 یزاویه. این باعث تشکیل دو ک مربع مشخص کرددرجه بودن این زاویه را با استفاده از ی

 

 

بین نقاط اتصال  یفاصله(. در اسلینگ دو بند، وقتی 29و شناسایی است )شکل  صیتشخقابل خوبیبهدرجه نیز  60 یزاویه

 درجه خواهد بود. 60 گرفتهشکلروی بار با طول بند اسلینگ برابر باشد، زاویه 

 

 

 درجه 45اسلینگ  -28شکل 

 درجه 60اسلینگ  -29شکل 
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زها، و زوایای اسلینگ ها و ترکیب ، سایهاوزنبه خاطر داشتن تمامی بارها،  کهازآنجاییتخمین حداکثر بار مجاز اسلینگ برای 

از برخی قوانین کلی و عمومی برای تخمین حداکثر بار مجاز  توانمیتهیه شده است امری دشوار است،  هاجدولآنها که در 

 H است. بندتک، حداکثر بار مجاز یک اسلینگ عمودی هافرمولرایج اسلینگ استفاده کرد. مبنای تمامی  یهاشکلبرخی از 

شده در امتداد اسلینگ است که از قالب تا سطح  یریگاندازه یفاصله Lعمودی از قالب تا سطح فوقانی بار است.  یفاصله

 (.30فوقانی بار است. )شکل 

امید. بن lید را اندازه بگیرید و این مقدار را توانمیکنید، از باالی بار تا جایی که  یریگاندازهید کل طول اسلینگ را توانمیاگر ن

 (.30خواهد بود )شکل  H/Lبه همان نسبت  hبه  lبنامید. نسبت  hاز این نقطه تا بار را اندازه بگیرید و 

 

 

. این به شما مقدار دهدمی به دستشدن[ را  دارهیزاو( کاهش ظرفیت اسلینگ ]ناشی از L( به طول اسلینگ )Hنسبت ارتفاع )

. اگر بیش از دو اسلینگ وجود داشت، و بار به صورت مساوی بین بندها دهدمیعمودی را  بندتککاهش ظرفیت اسلینگ 

. شودمیید این کاهش ظرفیت را افزایش دهید. ظرفیت در تعداد بندهای اسلینگ ها ضرب توانمیتوزیع شده بود، شما 

 و کمتر خواهد شد. محدودترشد، حداکثر بار مجاز نیز ی اسلینگ کمتر بازاویه هرچقدر

H/L  یاh/l مختلف به کار خواهند رفت. ضرایب  یهایکربندیپزیر برای اسلینگ با  یهافرمول، هر دو به صورت مساوی در

 اتصاالت انتها نیز باید لحاظ شوند تا ظرفیت اسلینگ را تعیین کنند.

 

 تنظیمات و پیکربندی اسلینگ ها -5-2-14-2

بلکه  اندشدهساختهی الیافی، سیم بکسل، زنجیر، تسمه مصنوعی یا بلت هاطناباز مواد گوناگونی مانند  تنهانهاسلینگ ها 

دارای تنظیمات مختلفی نیز هستند که برای اهداف مختلف تعریف شده است. در صفحات بعدی، برخی از تنظیمات رایج 

 د باعث حادثه شود.توانمینادرست از آنها  یاستفادهاسلینگ توضیح داده شده است، زیرا 

. کل وزن بار توسط یک بند متحمل شودمی( فقط با یک بند عمودی بار را متحمل 31)شکل  عمودی بندتکاسلینگ 

ز د برابر با حداکثر بار مجاتوانمی( و وزن بار شودمیاسلینگ از خط افقی محاسبه  یزاویهدرجه است ) 90آن  یزاویهو  شودمی

 ی طول اسلینگریگاندازه -30شکل 
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باید از تیمبل یا گوشواره  حتماً هاچشمهد متفاوت باشد، اما در توانمیاسلینگ و اتصاالت باشد. اتصاالت در هر دو سر اسلینگ 

 استفاده شود. چشمه روی سیم بکسل باید از نوع چشمه بافته مکانیکی باشد که بهترین ایمنی و امنیت را دارد.

ردن مواد شل ]گسیخته[، مواد طویل یا هر چیزی که تعادل بخشیدن به آن دشوار عمودی نباید برای بلند ک بندتکاسلینگ 

 هاییآیتم. از این اسلینگ در دهدمیچرخش به بار  یاجازهاست استفاده شود. این اسلینگ هیچ کنترلی روی بار ندارد زیرا 

 یا پیچ سرسوراخ[ یا شگل باشد. ایگوشواره]پیچ استفاده کنید که مجهز به قالب دینام 

 

های . این فرمول برای سیم بکسلشودمیتن از این فرمول استفاده  سهیمقاحداکثر بار مجاز یک سیم بکسل در  یمحاسبهبرای 

 کاربرد دارد. 5و ضریب طراحی  شدهتیتقوجدید 

 8× قطر سیم بکسل × حداکثر بار مجاز = قطر سیم بکسل 

 .باشدمییم بکسل با مقیاس اینچ و حداکثر بار مجاز با مقیاس تن قطر س

از آنها برای بلند کردن اشیائی استفاده کرد  توانمیکه  چهاربندهای دو، سه یا (. اسلینگ33، 32)شکل  اسلینگ چند بند

، از لحاظ ثبات بار، اگر وزن بار به شوندمیکه دارای اتصاالت الزم باربرداری هستند. با رنج مختلفی از اتصاالت انتهایی استفاده 

و بار به صورت  ردیگیمدر مرکز ثقل بار قرار  دقیقاً ، قالب کنندمیتوزیع شود بهترین ثبات را ایجاد  بندهاصورت مساوی بین 

 یالزمهیم کنید. . برای توزیع برابر بار شاید الزم باشد که طول بندها را تنظشودمیبلند  هاجهت یهمهیکسان و مساوی از 

چیهو محاسبه کنید تا مطمئن شوید  یریگاندازه یدرستبهصحیح از اسلینگ چند بند این است که زوایای بندها را  یاستفاده

ممکن است بار به صورت  ناپذیرانعطافدر هنگام بلند کردن یک شیء  کهازآنجاییاز بندها دچار اورلود یا بار اضافی نشود.  کی

 و اسلینگ را دو بند فرض کنید. کنیدمیتوزیع نشود، باید فرض کنید که بار را با دو بند بلند  چهاربندمساوی بین 

 عمودی بندتکاسلینگ  -31شکل 
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 فرمول تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ دو بند برابر است با:

 2× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتکحداکثر بار مجاز )اسلینگ دوبند(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 ساخته شده بندتکاسلینگ دو بند که از دو اسلینگ  -32شکل 

 بند 4اسلینگ  -33شکل 
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 فرمول تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ سه بند برابر است با:( 35)شکل  چهاربنداسلینگ سه و برای 

 3× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتکحداکثر بار مجاز )اسلینگ سه بند(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 فرمول تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ سه بند برابر است با:

 4× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتکبند(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ  4حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

د کج شود و فشار را در بین بندها به تعادل برساند. توانمیهای سه بند به توزیع نامتعادل کمتر حساس هستند زیرا بار اسلینگ

نامتقارن با اسلینگ سه بند، ممکن است فشار و وزن نابرابری به هر یک از بندها، وارد شود.  ءیشاما در هنگام بلند کردن یک 

برای اینکه ایمنی رعایت شود، در چنین شرایطی برای تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ، از فرمول اسلینگ دو بند استفاده 

 کنید.

 

 تعیین ظرفیت اسلینگ دو بند -34شکل 

 بند 4بند و  3تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ  -35شکل 
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بار فقط توسط دو تا از بندها حمل شود و بندهای دیگر فقط در حد ، احتمال دارد که وزن چهاربندهای سه یا نکته: در اسلینگ

 متعادل کردن بار عمل کنند. بنابراین، در چنین شرایطی باید احتیاط الزم را لحاظ کنید و فرمول دو بند را استفاده کنید.

ن معنی است که ممکن است تنها نسبت به توزیع نامتقارن و نابرابر وزن حساس هستند، و این بدی چهاربندهای سه یا اسلینگ

کل وزن بار را متحمل شوند و سایر بندها فقط نقش تعادل ساز داشته باشند. احتیاط بر این است که در  تنهاییبهدو بند 

 هنگام تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ، این احتمال را بدهید و فرمول اسلینگ دو بند را معیار قرار دهید.

است که تمامی بندها بخشی از وزن را  شدهتعیین]که کارخانه سازنده ثبت کرده[ بر مبنای این  ظرفیت اسلینگ چند بند

ظرفیت اسلینگ را مطابق با شرایط محاسبه کنید و بندهای بالاستفاده را از قالب کرین  حتماً. اگر چنین نبود شوندمیمتحمل 

 آویزان کنید تا در هنگام باالبری آویزان نباشند.

 

به قالب وصل  بندتک. یک طرف اسلینگ رودمی( برای حمایت و بلند کردن باری به کار 36)شکل  بندتکبسکتی  اسلینگ

. اطمینان حاصل کنید که بار در حین شودمیو دوباره به قالب وصل  شودمی، سپس طرف دیگر از زیر بار رد داده شودمی

الزم به ذکر است ظرفیت این اسلینگ با زاویه بندها رابطه خش نشود. باربرداری روی سیم بکسل سر نخورد و یا اینکه دچار چر

 دارد.

 
 

 2( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز )اسلینگ با بند عمودی(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 2× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتک(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ دارهیزاوحداکثر بار مجاز )اسلینگ با بند 

 بندتکاسلینگ بسکتی  -36شکل 
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. در سطوح صاف، ردیگیمکه زیر بار قرار  شودمیتشکیل  بندتک( از دو اسلینگ بسکتی 38)شکل بسکتی دوبل اسلینگ 

. برای جلوگیری از حرکت و سرخوردن بندها، آنها را محکم ببندید یا شوندمیبندها با هم کشیده  شودمیکه بار بلند  زمانهم

کافی از یکدیگر فاصله بدهید، اما  یاندازهبهطوری در بار گیر دهید که سر نخورند. برای اینکه تعادل ایجاد کنید، باید بندها را 

برای جلوگیری از سر بهتری باشد.  یهنیگز، اسلینگ بسکتی دو دور پیچدرجه نباشد. در سطوح صاف، شاید  60بیشتر از 

 درجه باشد. 60بیش از  بندهاهیزاوخوردن 

 
 3( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز )اسلینگ با بند عمودی(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 3× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتک(= حداکثر بار مجاز )اسلینگ دارهیزاوحداکثر بار مجاز )اسلینگ با بند 

 بندتکتعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ بسکتی  -37شکل 

 اسلینگ بسکتی دوبل -38شکل 
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. از کندمیو آن را فشرده  شودمی( اسلینگی است که به صورت کامل دور بار پیچیده 40)شکل  اسلینگ بسکتی دو دورپیچ

ت دوبل یا جفتی استفاده کرد. این روش بهترین روش برای بلند به صور توانمیاین اسلینگ نیز ]مانند اسلینگ بسکتی دوبل[ 

درجه در تماس کامل با بار  360شکل است زیرا اسلینگ به صورت  یااستوانه، یا بارهای هالولهشل،  یهاتمیآکردن اشیاء و 

 .کندمی و بلند گیردمیاست و بار را کامل در بر 

 

 

 تعیین حداکثر بار مجاز این اسلینگ مانند روش اسلینگ بسکتی دوبل است.روش 

، کندمیکامل با بار ایجاد ن یادرجه 360. تماس کندمی( شکلی شبیه به دار اعدام ایجاد 41)شکل  بندتکاسلینگ چوکر 

بلند کردن بارهایی مناسب است که به همین دلیل نباید برای بلند کردن بارهای نامتعادل استفاده شود. اسلینگ چوکر برای 

بارهای طویل و دراز و همچنین بارهایی که شل و گسیخته هستند  کردناین اسلینگ برای بلند  تمایل به چرخیدن دارند.

 مناسب نیست زیرا ممکن است بارها یا مواد به بیرون بریزند.

 تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ بسکتی دوبل -39شکل 

 اسلینگ بسکتی دورپیچ -40شکل 
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 درجه یا بیشتر: 45 یزاویهبرای چوکر با 

 4÷ 3( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

. اگر کندمینهی شده است، زیرا فشار و بار بسیار شدیدی به اسلینگ وارد  شدتبهدرجه  45کمتر از  یزاویهاسلینگ چوکر با 

ظ کنید، زیرا این احتمال وجود دارد که در هنگام بلند درجه تخمین شد، احتیاط بیشتری را لحا 45اسلینگ کمتر از  یزاویه

 شود و زاویه باز هم کمتر خواهد شد. فرمول زیر را به کار ببرید: ترمحکمکردن بار، اسلینگ 

 A ÷B( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 
 

. مانند چوکر کندمی( برای بارهای طویل مناسب است زیرا ثبات و پایداری بیشتری را ایجاد 43استفاده از چوکر دوبند )شکل 

ندارد. هنگام باربرداری با این  یادرجه 360و با آن تماس  گیردمی، این اسلینگ نیز بار را به صورت کامل در بر نبندتک

 بندتکاسلینگ چوکر  -41شکل 

 درجه 45تر و کمتر از تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ چوکر با زاویه بیش -42شکل 
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با یکدیگر برابر باشد تا از سرخوردن بار به یک  دقیقاً طول بندها نیز باید  ضمناًاسلینگ، باید بار را به صورت عمودی بلند کند و 

 سمت جلوگیری شود.

 

 
 

 در این اسلینگ ها دو کاهش وجود دارد که باید لحاظ شود:

 به وجود آمده توسط چوکر هایزاویه -1

 به وجود آمده توسط اسلینگ یزاویه -2

 برای زوایای اسلینگ چند بند:

 2× )طول(  L÷ )ارتفاع(  H× عمودی(  بندتکحداکثر بار مجاز = حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 درجه و بیشتر: 45چوکر  یزاویهبرای 

 4÷  3× عمودی(  بندتکحداکثر بار مجاز = حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

. اگر کندمینهی شده است، زیرا فشار و بار بسیار شدیدی به اسلینگ وارد  شدتبهدرجه  45کمتر از  یزاویهاسلینگ چوکر با 

درجه تخمین شد، احتیاط بیشتری را لحاظ کنید، زیرا این احتمال وجود دارد که در هنگام بلند  45اسلینگ کمتر از  یزاویه

 شود و زاویه باز هم کمتر خواهد شد. فرمول زیر را به کار ببرید: ترمحکمنگ کردن بار، اسلی

 A ÷B( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 :دیآیم به دستوقتی هر دو کاهش را محاسبه کردید، حداکثر بار مجاز از فرمول زیر 

 H ÷L  ×2  ×3  ÷4( × عمودی ندبتکحداکثر بار مجاز= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 :شودمیدرجه فرمول زیر استفاده  45کمتر از  یزاویههای چوکر با و برای اسلینگ

 H ÷L  ×2  ×A  ÷B( × عمودی بندتکحداکثر بار مجاز= حداکثر بار مجاز )اسلینگ 

 اسلینگ چوکر دوبل -43شکل 
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و آن را  چندیپیمکه اسلینگ را به صورت کامل به دور بار  شودمیتشکیل  گونهنیا( 45)شکل  اسلینگ چوکر دو دور پیچ

درجه و کامل با بار تماس دارد و بار را محکم به یکدیگر  360. این اسلینگ به صورت کنندمیبه قسمت عمودی اسلینگ قالب 

، به صورت تکی یا جفتی شوندمیمتعادل  یآسانبهبرای باربرداری بارهای کوتاه و بارهایی که  توانمیدد. از این اسلینگ بنمی

 استفاده کرد.

 تعیین حداکثر بار مجاز اسلینگ چوکر دوبل -44شکل 
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 .شودمیمحاسبه  یا دو بند بندتکبا توجه به نوع پیکربندی، حداکثر بار مجاز این نوع اسلینگ مانند روش چوکر 

 

که  شودمیساخته  گونهاین( کاربردهای فراوانی دارد. اسلینگ زنجیری بی چشمه 46)شکل  بی چشمهاسلینگ گرومت یا 

و دو طرف زنجیر را ]با استفاده از روش جوشکاری یا مکانیکی[ به یکدیگر  کنندمیمتر[ را انتخاب  2 مثالًطولی از زنجیر ]

با این تفاوت که دو سر تسمه را به  شودمیوش قبل ساخته . اسلینگ تسمه مصنوعی یا بلت بی چشمه مانند رکنندمیمتصل 

. اسلینگ سیم بکسلی بی چشمه ]یعنی در انتهای اسلینگ چشمه یا حلقه وجود ندارد و دو سر سیم بکسل به دوزندمییکدیگر 

تو م بکسل سی یبدنهو انتهای آن به داخل  شودمیبه دور خودش ساخته  رشتهیکیکدیگر متصل شده است[ از پیچاندن 

مختلف ]عمودی، بسکتی، چوکر یا  هایروشمختلف و به  هایباربرداریدر  توانمی. از این نوع اسلینگ ها شودمی یگذار

زیرا  شوندمیاز سایر اسلینگ ها ساییده  ترعیسرهستند اما  پذیرانعطاف[ استفاده کرد. این اسلینگ ها بسیار هااینترکیبی از 

، شکل خود را از دست شوندمیو تا  گیرندمیروی قالب قرار  کههنگامیبرای متصل شدن نیستند و  یاحلقهدارای چشمه یا 

 .دهندمی

 اسلینگ چوکر دو دورپیچ -45شکل 
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یک و نیم برابر  معموالً، اما حداکثر بار مجاز آنها همیشه یا کنندمیاگرچه این اسلینگ ها همیشه بار را با دو بند خود بلند 

تند و تیز در قالب یا شگل  یهاتا شدن. این کاهش به خاطر شودمیعمودی در نظر گرفته  بندتک ینگبار مجاز اسل رحداکث

 لحاظ شده است.

 

. سطح شودمیتابیده شده[ ساخته  گریکدیسیم بکسل ]با قطر کم که به  8تا  6از  معموالً( 47)شکل  های تابیدهاسلینگ

 وجههیچبه تقریباًآن آسان است و  جاییجابهی در هر جهتی را دارد. حمل و پذیرانعطافتحمل بزرگ، قدرت زیاد، و قابلیت 

استاندارد و ترکیبی استفاده کرد اما به صورت خاص برای  هایحالتدر تمامی  توانمی. اسلینگ تابیده، را خوردنمیتاب 

 طراحی شده است. بسیار شدید و تند است، یتاخوردگورد ترجیح است یا در جایی که بسکتی که فشار کم م هایحالت

 
 

 

 

 اسلینگ بی چشمه -46شکل 

 اسلینگ تابیده -47شکل 
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 انواع اسلینگ ها -5-2-14-3

 های سیم بکسلیاسلینگ -5-2-14-3-1

بیشتری دارند. اگرچه قدرت آنها  هایمزیتهای سیم بکسلی نسبت به سایر انواع اسلینگ، اسلینگ در عملیات باربرداری،

خوبی برخوردار هستند. پارگی  نسبتاً ی پذیرانعطافهای زنجیری نیست، اما نسبت به وزن کمی که دارند، از اسلینگ یاندازهبه

سیم بکسل خراب خواهد شد، و فرصت برای  زودیبهاز آن فهمید که  توانمیبیرونی، عالمت و هشداری است که  هایمفتول

کنید، برای کاربردهای عمومی، بسیار ایمن  کاریروغن خوبیبهگر سیم بکسل ها را پیشگیری و واکنش الزم وجود دارد. ا

 .باشندمی

، خوردگی، ساییدگی و فرسایش مورد بازرسی خوردگیپیچ، هامفتولاسلینگ سیم بکسلی باید به صورت منظم از لحاظ پارگی 

کسل که در بخش سیم بکسل بیان شده است، باید بازرسی و معیارهای تعویض سیم ب هایروشو بررسی قرار گیرد. اصول و 

 انواع اسلینگ ها به کار برده شود. یهمهبدون توجه به نوع اسلینگ، برای 

را کاهش  شدگیلهبا مغزی مستقل ساخته شده باشند تا احتمال  شدهتیتقوپلواستیل  ازهای سیم بکسلی باید تمامی اسلینگ

 شما را در انتخاب سیم بکسل مناسب راهنمایی کنند. توانندمیسیم بکسل  دکنندگانیتولدهند. سازندگان و 

و  هابوشاسلینگ ها، مجهز به گوشواره یا تیمبل باشد، از نوع چشمه بافته باشد، و با  یچشمهکه  شودمیتوصیه  شدتبه

 های مکانیکی پرس شده باشد.بست

بار قرار دارد. در صنعت تولید  یهابخش، یا سایر هاقالب، هانیپی رو تا شدن تأثیرتحت  شدتبهظرفیت اسلینگ سیم بکسلی 

، قطر چیزی است که اسلینگ از آن D. کنندمی(( استفاده D/dسیم بکسل، برای بیان شدت تاشدن از اصطالح ))نسبت 

 ، قطر سیم بکسل استdو  شودمیآویزان 

حوی ببندید که بندها به پله یا قسمتی از بار گیر کند تا از در هنگام باربرداری سطوح صاف، باید اسلینگ بسکتی را به ن

درجه یا بیشتر باشد تا از سرخوردن جلوگیری  60 تقریباً بین بار و اسلینگ باید  یزاویهسرخوردن اسلینگ جلوگیری شود. 

 شود.

گیری شود. در سایر بارهای چوبی، سیم بکسل را به نحوی ببندید که از سرخوردن جلو هایصندوقیا  هاجعبهدر باربرداری 

 نشود. خوردگیپیچمحافظت کنید تا دچار  هاگوشهو  هالبهمستطیل شکل، باید سیم بکسل را در 

در هنگام باربرداری، باید از چرخیدن و سرخوردن بار در طول اسلینگ جلوگیری شود. زیرا ممکن است اسلینگ یا بار آسیب 

 ببیند.
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 اسلینگ سیم بکسلی -48شکل  
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 های زنجیریاسلینگ -5-2-14-3-2

ی، مقاومت در برابر ساییدگی، بریدگی، پذیرانعطافهستند که در آنها نیاز به  هایباربرداریهای زنجیری مناسب اسلینگ

با اعداد  100شده است. گرید  یگذارعالمت 800، 80، 8با اعداد  80پارگی و دمای باال وجود دارد. زنجیر آلیاژ فوالدی با گرید 

و لیفتینگ هوایی  هایباربردارد در توانمیشده است. زنجیر آلیاژ فوالدی تنها نوعی است که  یگذارعالمت 1000یا  100، 10

 مورد استفاده قرار گیرد.

 نمونه جدول حداکثر باز مجاز اسلینگ سیم بکسلی -49شکل 



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 50 صفحه:

 

 

باشند. در آمریکای  5های زنجیری نیز باید دارای ضریب طراحی مانند تمامی اسلینگ ها و سایر تجهیزات باربرداری، اسلینگ

طراحی . همیشه ضریب دهندمیقرار  4تا  3.5حداکثر بار مجاز را بر مبنای ضریب طراحی  معموالًشمالی، سازندگان زنجیر 

 سازنده را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

بود، حداکثر بار مجاز واقعی زنجیر را از این طریق بدست آورید که حداکثر بار مجاز روی کاتالوگ  5اگر ضریب طراحی کمتر از 

 تقسیم کنید. 5را در ضریب طراحی ضرب کرده و سپس بر عدد 

 5÷ ضریب طراحی کارخانه( × اکثر بار مجاز کاتالوگ ( = )حد5حداکثر بار مجاز )بر مبنای ضریب طراحی 

حائل استفاده کنید تا از تاشدن  عنوانبه، باید از پدهایی گیردمیی تیز قرار هاگوشهو  هالبهزنجیر در  کههنگامیدر باربرداری، 

 یجاد نکنید.حلقات زنجیر جلوگیری شود و به بار هم آسیبی نرسد. هرگز زنجیر را گره نزنید و در آن گره ا

(. 50. )شکل شوندداخلی و بیرونی کنترل و بازرسی  یهایدگییسابه صورت مرتب از لحاظ خوردگی و باید  زنجیرها

. بسیاری از کنندمیو مقدار مجاز خوردگی حلقات مختلف را بیان  کنندمیجداولی را منتشر  معموالًتولیدکنندگان زنجیر 

با استفاده از این  توانندمیو آنها  دهندمیرا نیز در اختیار خریداران قرار  ییهاریگاندازهضمن این جداول،  هاشرکت

و جدول هر کارخانه  ریگاندازه، مقدار و میزان خوردگی حلقات را سنجیده و در صورت نیاز آنها را تعویض کنند. رهایگاندازه

 استفاده شود. باشندمیاز کارخانجات دیگر  مخصوص زنجیر آن کارخانه و برند است و نباید برای سایر زنجیرها که

 

 

و حلقات ضعیف شناسایی  شودهای زنجیری از لحاظ ترک خوردن، شکاف برداشتن، خورده شدن و غیره بررسی باید اسلینگ

. گرددعمیق یا وسیع بود، یا خوردگی حلقات از حد مجاز بیشتر بود، باید زنجیر از رده خارج  هایشکستگو  هاترکاگر گردد. 

سازنده صورت گیرد. هرگز برای پیوند  یکارخانه یهادستورالعملهرگونه تعمیر و بازسازی زنجیر باید مطابق با مشخصات و 

 ترفیضع. این حلقات از حلقات اصلی زنجیر بسیار شودنمی زنجیر آلیاژ فوالدی از حلقات تعمیری یا حلقات مکانیکی استفاده

نباید مورد استفاده ، آن زنجیر کردندینمحرکت  یراحتبههستند. اگر حلقات زنجیر کشیده شده بودند ]کش آمده بودند[ یا 

 .قرار گیرد

 اسلینگ تسمه مصنوعی -5-2-14-3-3

. نایلون در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم است استریپلنایلون و  – شوندمیهای تسمه مصنوعی در دو نوع یافت اسلینگ

شیمیایی  یهاطیمحاز این نوع اسلینگ ها در  دیخواهیمدر برابر بسیاری از مواد اسیدی مقاومت دارد. اگر  استریپل کهیدرحال

هستند اما در فضاهای  ترجیرا، تراسیپلهای نایلونی نسبت به سازنده مشورت کنید. اسلینگ یکارخانهبا  حتماًاستفاده کنید، 

 .آیندمیهای نایلونی کش زیرا این اسلینگ ها نصف اسلینگ شودمیتوصیه  استریپلمحدود، 

 ی زنجیر از نظر ساییدگی داخلیهاحلقهبازرسی  -50شکل 
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 آید.این اسلینگ ها، چندین مزیت دارند که در عملیات باربرداری و ریگینگ به کار می

سب است که سطوح آنها نباید دچار خراش شود ]مانند صاف و عریض این اسلینگ ها برای بلند کردن بارهایی منا نسبتاًسطح 

سطوح رنگی، پولیش شده، صیقل شده[ و این اسلینگ ها نسبت به سیم بکسل، طناب و زنجیر کمتر باعث شکستگی اجسام و 

 (.51)شکل  شوندمیاشیاء 

 :این اسلینگ ها

 (.52)شکل  ندیآیدرمو به هر شکلی  شوندمیبه دور بار پیچیده  خوبیبههستند و  پذیرانعطافبسیار   -

 .شودمیو باعث آلودگی اجسام ن زندینمزنگ  -

 و مناسب استفاده در محیط و فضای انفجاری است. زندینمجرقه  -

 .رساندیمچرخیدن و پیچ خوردن در حین باربرداری را به حداقل  -

و خطر  شودمیانع بریدگی دست و بستن آن آسان باشد، نرمی آن م ییجاجابهکه  شودمیوزن سبک آن باعث  -

 برخورد بند آزاد اسلینگ در آن وجود ندارد.

سنگین  یهاشوکد توانمیو  دیآیمخاصیت کشسانی دارد، در زیر بار، بیش از سیم بکسل و زنجیر کش  کهازآنجایی -

باالتر یا تسمه مصنوعی  هایظرفیتید از توانمیی که میزان کشش باید کم باشد، هایباربرداریبار را جذب کند. در 

 استفاده کنید. استریپل

 .آیندمیو کاربردهای متفاوت و متعدد به کار  هاروشهای تسمه مصنوعی در اسلینگ -

 
 

 اسلینگ بی چشمه یا گرومت -5-2-14-3-4

مختلف ]چوکر،  یهاوهیشو  هاروش به. از این اسلینگ شودمیدو سر تسمه را به هم بدوزیم یک اسلینگ بی چشمه ایجاد  اگر

تماس با بار را تغییر داد، لذا  ینقطهدر هر باربرداری این امکان وجود دارد که  کهازآنجاییاستفاده کرد.  توانمیبسکتی[ 

و یک  شودمیو ]چون همیشه به یک نقطه فشار وارد ن شودمیاسلینگ توزیع  هایقسمت یهمهساییدگی و فرسایش بین 

 (.52)شکل  کندمی[ در نتیجه طول عمر اسلینگ افزایش پیدا گیردمیدر تماس با بار و قالب قرار ن دائماًنقطه 

 اسلینگ تسمه مصنوعی -51شکل 
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طول اسلینگ باشند و ممکن است  عرضهمممکن است  هاچشمه که شودمیگفته  ینوعبه یا حلقه سرچشمهاسلینگ دو 

که دو انتهای آن  سر چشمهدو  یتسمهکه  شودمیاطالق  ینوعبهچشمه نتاب  یاتسمهاسلینگ (. 53تر باشند. )شکل باریک

 (54یک پیچ خورده است. )شکل 

 

 

یا فلزی و اتصاالت دیگر  شدهدوختهممکن است از نوع  هاتسمهاین  یچشمهدارای انواع مختلفی هستند، برای مثال  هاتسمه

مثلثی و سر  یچشمهمثلثی و چوکر است. انواع ترکیبی نیز موجود است که یک سر تسمه،  یچشمهنوع آن،  نیترجیراباشد. 

. شودمیو افزایش طول عمر اسلینگ  هاچشمهدیگر مستطیل یا چوکر است. این اتصاالت باعث کاهش ساییدگی و فرسایش 

 (.55)شکل 

 

 اسلینگ گرومت یا بی چشمه -52شکل 

 ی با چشمه نتاباتسمهاسلینگ  -54شکل  سرچشمهی دو اتسمهاسلینگ  -53شکل 
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ی تیز اشیاء و هالبهاستفاده و برخورد مدام با  اثر بر، این اسلینگ ها ممکن است هاتسمهسختی و محکمی ذاتی  رغمیعل

زیاد با سطوح سخت و زبر، دچار ساییدگی و در نهایت اجسام مختلف، دچار پارگی و بریدگی شوند و یا اینکه بر اثر تماس 

 پارگی شوند.

 ها شود.دیدگید باعث کاهش این آسیبتوانمیاستفاده از وسایل و تجهیزات محافظتی و حائل 

بر روی هر بخشی از تسمه دوخت تا از ساییدگی آن بخش جلوگیری و محافظت کنند  توانمیرا  چرمی و نایلونی هایحائل

چرمی بیشترین مقاومت را در برابر بریدگی و ساییدگی دارند، اما در شرایط آب و هوایی مختلف  هایحائلالف(.  56)شکل 

 هایویژگیزیرا  شوندمیمتر توصیه ن 1.80بیش از  هایطولچرمی برای  هایحائل. این شوندمیدچار تغییر شکل تدریجی 

نایلونی مقاومت بیشتری در برابر تغییرات آب و هوایی، روغن، گریس و  یهاحائلکششی چرم با تسمه فرق دارد. در مقابل، 

نایلونی، از لحاظ کششی، شبیه به تسمه هستند و به همان نسبت کش  هایحائلبسیاری از مواد قلیایی دارند. در ضمن 

 .آیندمی

زمانی  هامحافظب(. این  56شکل ) شوندمیی اسلینگ دوخته هالبهاز جنس خود تسمه یا چرم هستند که دور  محافظ لبه

 ی اسلینگ در معرض آسیب دیدگی باشند.هالبهکه  شوندمیالزم 

مورد نیاز روی تسمه قرار  هایبخشرا در  هامحافظی بار، تیز باشد. این هالبهکه  شودمیهنگامی استفاده  ی کشوییهامحافظ

 ج(. 56)شکل  پوشانندیمو دو طرف تسمه را  شوندمین جاجابهی کشویی، با کش آمدن تسمه، هامحافظ. دهندمی

 

 ی با چشمه فلزیاتسمهاسلینگ  -55شکل 
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را دو یا  هاچشمهو ضخامت  شوندمیدوخته  هاچشمهدر داخل  هستند که مختلف یهاجنسو قطعات از  هاتکه قطعات تقویتی

 .شوندمیو باعث افزایش ایمنی و طول عمر تسمه  کنندمیسه برابر 

شیمیایی از سرخوردن بارهای لغزنده نیز  هاییآسیبضمن افزایش مقاومت تسمه در برابر ساییدگی و  نیز وکش کردنر

 جدا کرد. هاتسمههای روشن از سایر با رنگ توانمیرا  دارروکش هایتسمه. کندمیجلوگیری 

 گرانیتی و سایر مواد ناصاف مناسب هستند. هایسنگو بلند کردن  ییجاجابهبرای نایلونی با روکش کتان  هایتسمه

. ضریب ساخت در واقع شودمیو ضریب ساخت آنها معین  5بر مبنای قدرت کشسانی، ضریب طراحی  معموالً هاتسمهظرفیت 

تا  80بین  معموالًتک الیه  هایتسمهبه میزان کاهش استحکام و قدرت تسمه، پس از دوخته شدن اشاره دارد. ضریب ساخت 

 چند الیه و بسیار پهن و عریض، کمتر است. هایتسمهدرصد و ضریب ساخت  85

مختلف ]بسکتی، چندبند[  هایحالتو ظرفیت آنها در  هاتسمهسازنده، جداولی را در خصوص  یهاکارخانهبا وجود اینکه که 

ی که هایحالترا به کار ببندید. در  ، اما دقت کنید که در هنگام استفاده و استناد به این جداول نهایت احتیاطکنندمیتهیه 

 (.42تسمه بسیار بسته است، احتمال اورلود شدن و پاره شدن بندهای تسمه وجود دارد )شکل  یزاویه

نایلونی و  هایتسمهاسیدی یا قلیایی استفاده نکنید.  هایمحیطاگر تسمه دارای اتصاالت آلومینیومی است، هرگز از آن در 

 گراد استفاده شوند.درجه سانتی 90دماهای بیش از نباید در  استریپلی

است. بریدگی، سوراخ، پارگی، فرسودگی،  تشخیصقابل آسانیبهتسمه  یهایدگیدبیآسرا مرتب بازرسی کنید.  هاتسمه

، ساییدگی و خرابی اتصاالت، و سوختگی ناشی از موادی اسیدی یا حرارت و هاچشمهساییدگی، باز شدن دوخت، ساییدگی 

 تسمه را تعویض کنید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر تسمه نکنید. فوراًهستند که در صورت مشاهده باید  هاییعالمتگرما از 

 باید دارای لیبل ظرفیت یا حداکثر بار مجاز باشند. هاتسمهتمامی 

 ی با حائلاتسمهاسلینگ  -56شکل 
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 زاویه بسته بر روی تسمه ریتأث -57شکل 

 نکات بازرسی تسمه -58شکل 
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 اسلینگ مش فلزی -5-2-14-3-5

های الیافی یا سیم بکسلی د اسلینگتوانمی کهیطوربهی مناسب است که بار خورنده و داغ است هایباربرداریاین اسلینگ برای 

درجه  288د تا دمای توانمیو  دیآینمو کش  گیردمیرا پاره کند. در مقابل خوردگی و پارگی مقاوم است، بار را محکم در بر

، و در برابر خوردنمی، پیچ دیآیدرممختلف  یهاشکلبه  یراحتبهگراد را تحمل کند. سطح آن صاف و نرم است و سانتی

را با  هامشروی  توانمیبرای جلوگیری از آسیب رساندن بار و مش به یکدیگر، (. 43خوردگی و فرسایش مقاوم است )شکل 

ی که مش دارد، در باربرداری به حالت چوکر، ظرفیت آن پذیرانعطافروکش الستیکی یا پالستیکی پوشاند. به خاطر خاصیت 

 .گرددبه ظرفیت و مشخصات کارخانه مراجعه  باید فلزی یهامش. در هنگام استفاده از شودمیکاسته ن

 

 
 

 شده از طناب الیافیهای ساخته اسلینگ -5-2-14-3-6

و به سطح  گیرندمیدر بر خوبیبههستند، بار را  پذیرانعطافی الیافی نیز کاربردهای خاصی در باربرداری دارند. نرم و هاطناب

[ تیز استفاده یلبه. فقط باید برای بارهای سبک استفاده شوند و هرگز نباید برای بلند کردن بارهای ]با رسانندینمآن آسیبی 

 اسیدی نباید استفاده شوند. هایمحیطند زیرا ممکن است پاره شوند. در دماهای باال یا شو

اسلینگ  حتماًاسلینگ بستگی دارد. قبل از باربرداری با طناب الیافی،  یزاویهطناب به کاربرد، وزن بار و  یاندازهانتخاب نوع و 

و قدرت و  شوندمیی فوالدی ]سیم بکسل[ فرسوده هاطناباز  ترعیسری الیافی بسیار هاطنابرا به صورت دقیق بررسی کنید. 

 است. یریگاندازهقابل تخمین زدن و  یسختبهظرفیت واقعی آنها 

و  هایدگییسا، به هاطنابمانند سایر اسلینگ ها، اسلینگ های طنابی نیز باید به صورت مرتب بازرسی شوند. در هنگام بازرسی 

 دقت کنید. هاافیالبیرونی، درونی و فرسودگی  یهایدگیبر

 اسلینگ مش فلزی -59شکل 
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را از یکدیگر باز کنید یا نظم آنها را به هم بریزید، طناب را در خالف جهت بپیچانید و داخل آن را نگاه  هارشتهبدون اینکه 

باز و  هارشتهده باشند، ، سالم باشند و پاره نشهانخکنید. داخل طناب باید مانند روز اول، تمیز و روشن باشد. بررسی کنید که 

این است که  یدهندهنشانمشاهده کردید،  هارشتهگسیخته نشده باشند، و اگر پودر فراوانی را به صورت گرد در بین 

خورده شده و طناب فرسوده شده  شدتبهفراوان[ از داخل  یهاشدنو باز و بسته  هاشدنبه خاطر عقب جلو ]طناب  یهارشته

 است.

 

 

 هاخفتو  هاگرهی الیافی، هاطناب -5-2-15

 هاطناب -5-2-15-1

 طناب الیافی ابزاری رایج است که کاربردهای فراوانی در عملیات روزانه باربرداری و ریگینگ ]بستن بار، طناب بندی[ دارد.

طبیعی و مصنوعی[ به صورت فراوان در دسترس هستند ممکن است  یهاافیالی الیافی که با تنوع فراوانی ]انواع هاطناباین 

 در هر یک از موارد زیر مورد استفاده قرار گیرند.

 های باربرداریاسلینگ 

 خطوط دستی برای بلند کردن بارهای سبک 

 تگ الین ها برای هدایت و کنترل بارها 

که ممکن است ریگر نیازمند این شود که یک گره یا  دیآیمبه وجود  یشماریبهای در عملیات باربرداری و ریگینگ، موقعیت

خفتِ ایمن و مطمئن در یک طناب الیافی ایجاد کند. بستن قالب، ایجاد چشمه ]حلقه[ برای اسلینگ ها، و گره زدن روی تگ 

 هستند. هاتیموقعالین تنها برخی از آن 

ی الیافی در عملیات باربرداری و ریگینگ هاطنابب از این صحیح، اصولی و مناس یاستفادهاین بخش به انتخاب، بازرسی، و 

 .دهدمیرا نیز آموزش  هاخفتو  هاگرهبستن انواع  ینحوه ضمناًاشاره دارد. 

بیشتری مورد  اطیاحت بای ساخته شده از الیاف طبیعی باید هاطناباز الیاف مصنوعی یا طبیعی باشند.  توانندمی هاطناباین 

و بیشتر در  باشدمیی ساخته شده از الیاف مصنوعی کمتر هاطنابیرند زیرا مقاومت و قدرت آنها نسبت به استفاده قرار گ

 معرض فرسودگی ]ناشی از فاسد شدن، کپک زدن، و مواد شیمیایی[ هستند.

 طناب و بازرسی داخل آن باز کردنروش  -60شکل 
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اما  ماندیم، پلی پروپلین است. روی آب شناور شودمینوع طناب که در طناب بندی و ریگینگ استفاده  نیترجیرا پلی پروپلین

 یاشعه. دیآیمی ساخته شده از الیاف مصنوعی مانند نایلون، کش هاطناب. کمتر از سایر کندمیآب را به خود جذب ن

ما نرم و نباید برای مدت طوالنی در زیر نور خورشید باقی بماند. با گر گذاردیمموجود در خورشید روی آن اثر  ماوراءبنفش

 .شودمیو برای استفاده در کارهایی که گرمای شدید موجود است پیشنهاد ن شودمی

از یک طناب ساخته شده از پلی پروپلین با همان  مراتببهای است. یک طناب نایلونی  توجهقابلدارای قابلیت کشسانی  :نایلون

، به همین دلیل کمتر در طناب بندی و ریگینگ مورد آیدمینایلون کش  کهازآنجاییاست. اما  قدرتمندتراندازه و ساختار 

، و دهدمی، قدرت خود را از دست شودمیاست، در برخورد با آب و زمانی که خیس  ترگرانبسیار  ضمناً . گیردمیاستفاده قرار 

 در مقابل اسیدها، مقاومت و استقامت کمتری دارد.

نایلون. در مقابل اسیدها، قلیاها و ساییدگی  یاندازهبههستند اما نه  ترمحکمی پلی پروپلین هاطناباز  استریپلی هاطناب

. در گرما شوندمیمقاوم هستند و تجزیه ن ماوراءبنفش یاشعه. در مقابل آیندمینایلون کش ن یاندازهبهمقاومت خوبی دارند. 

 .شوندمینرم ن

الکتریکی خواهند بود. در زمانی که خشک باشند، پلی پروپلین و ی الیافی در زمانی که خیس باشند رسانای هاطنابتمامی 

 نسبت به نایلون هستند. یترمناسب یهاقیعا استریپل

. گیردی الیافی، آنها را به صورت مرتب و دقیق مورد بازرسی و بررسی قرار هاطناببازرسی، قبل از هر بار استفاده از  منظوربه

 .دهدمیتخمین در خصوص ظرفیت طناب باید بر اساس بخش یا قسمتی از طناب باشد که بیشترین فرسایش را نشان  هرگونه

، تغییر رنگ و قابلیت ارتجاعی هارشتهدر اندازه و شکل  جادشدهیاظاهری و بیرونی، تغییرات  یهایدگییساو  هایدگیبردر ابتدا 

 .گیردرار ق یموردبررسطناب را  یماندهیباقیا عمر 

را از یکدیگر باز کنید یا نظم آنها را به هم بریزید، طناب را در خالف جهت بپیچانید و داخل آن را نگاه  هارشتهبدون اینکه 

باز و  هارشته، سالم باشند و پاره نشده باشند، هانخکنید. داخل طناب باید مانند روز اول، تمیز و روشن باشد. بررسی کنید که 

ی هارشتهاین است که  یدهندهنشانمشاهده کردید،  هارشتهشند، و اگر پودر فراوانی را به صورت گرد در بین شل نشده با

 و طناب فرسوده شده است. اندشدهخورده  شدتبهی فراوان[ از داخل هاشدنو باز و بسته  هاشدنبه خاطر عقب جلو ]طناب 

عمر خود  اصطالحاًبه باز شدن، یا اگر طناب حالت و خاصیت ارتجاعی یا  اندکردهشروع  هارشتهاگر داخل طناب کثیف بود، اگر 

 را از دست داده است، در این صورت برای باربرداری از آن استفاده نکنید.

، اندشدهشل  هاچشمه]تیمبل[ داخل  هایگوشواره. اگر باید بررسی شودهای مختلف ]تجهیزات، اتصاالت[ کجی بخش

پیوندها در شرایط و وضعیت خوبی  یهمهچپ(.  61 شکل)تا گوشواره جمع شود و محکم شود.  دادفشار  ایدب را هاچشمه

 (راست 61 به صورت کامل توگذاری شده باشد. )شکل سر طنابی هارشتهباشند و 
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 هاگره -5-2-15-2

 یتوجهقابلقدرت و استحکام طناب را تا حد  هاخفت، و هایشدگ، تا هاگرهبپرهیزید.  هاطنابتا حد امکان از زدن گره در 

اعمال آن بستگی دارد. برای اتصال طناب به بار، از شگل و اسلینگ استفاده  ینحوه. میزان کاهش به نوع گره و دهندمیکاهش 

برای بلند کردن و  مثالً . ]هستند تریکاربردطناب بندی، مفیدتر و  هایروشاز سایر  هاگره، در برخی موارد وجودنیبااکنید. 

 از طناب استفاده کرد[. توانمی وزنسبکپایین آوردن ابزارآالت یا مواد 

]انتها، قسمت ثابت، و بایت  باشدمیدر هنگام ایجاد یک گرده در طناب، باید به این نکته دقت کنید که طناب دارای سه بخش 

 (.61که بین این دو بخش است[. )شکل 

 

 

 طناب است. بایت بین این دو بخش است. رفعالیغ. قسمت ثابت، بخش شودبسته میانتها محلی است که در آنجا گره 

در هنگام ایجاد گره، ترتیب انجام مراحل به صورت صحیح، بسیار مهم و ضروری است. جهتی که انتهای طناب به سمتش 

 (.62انواع لوپ یا حلقه )شکل  نیز به همان اندازه مهم است. شودمیکشیده 

 هاطناب -61شکل 

 های طنابقسمت -61شکل 
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پیروی کنید و زیر و رو را با دقت رعایت کنید. اگر بخشی از طناب باید زیر  هادستورالعملدر هنگام ایجاد گره، همیشه از 

به هیچ  اصالًمتفاوت خواهید رسید یا  کامالً یگرهبخش دیگری برود، همان کار را انجام دهید. در غیر این صورت یا به یک 

 نخواهید رسید. یاگره

به صورت مساوی محکم  هابخشو آهستگی آنها را به باال بکشید تا مطمئن شوید  یآرامبهبسته شدند باید  هاگره کههنگامی

 شوند و در موقعیت و مکام مناسب خود قرار بگیرند.

جهانی و  یگره[. این گره، یک رودمی]در ن شودمیو باز ن شودمیبسته شود، هرگز کور یا جمع ن یدرستبهاگر  گره بولین

بولین استفاده کرد.  یگرهاز دو  توانمیباز و بسته شود. برای اتصال دو طناب به یکدیگر  یدرستبهاینکه  شرطبهعمومی است 

 د خفت مستقیم دور یک رینگ یا حلقه استفاده کرد.برای باربرداری یا ایجا توانمیبولین تکی  یهاگرهاز 

. این روش شودمیی بولین در وسط طناب استفاده ایجاد گره ی بولین روی بایت طناب ]میانه طناب[ برایروش ایجاد گرهاز 

 کاربرد دارد. هالولهدر هنگام بلند کردن 

 

 
 

 انواع حلقه -62شکل 

 گره بولین -63شکل 
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ی خیس هاطناببرای گره زدن دو طناب با قطر برابر به یکدیگر استفاده کرد. برای  توانمیرا  یا گره مربعی چهارگوشی گره

. هر دو شودمیگره باز  آسانیبهیا لغزنده نامناسب است و باید با احتیاط استفاده شود زیرا اگر انتهای آزاد آن کشیده شود، 

 بیرون آیند. هاحلقهی طناب باید از یک سو از داخل انتهای زنده و مرده

. با انتهای کندمی. وزن شیء میزان شدت الزم برای گره را تعیین باشدمیبرای آویزان کردن اشیاء  عمدتاً  بولین متحرک یگره

و قسمت  داریدنگاه(. با شصت و انگشتان خود حلقه را 1حلقه از رو بسازید )، یک دیاداشتهطناب که به سمت خودتان نگاه 

(. انتهای طناب را بگیرید، باال بیاورید، و از داخل حلقه رد 2ثابت طناب را به نحوی پایین بیاورید که در پشت حلقه قرار گیرد. )

نید و دوباره از حلقه به سمت پایین رد کنید. (. سپس انتهای طناب را مانند شکل، از پشت بخش ثابت طناب رد ک3کنید )

(4.) 

 
 

 توانمیرا  الکیجلوگیری کند. گره هشت  هارشتهشدن  از باز موقتاًتا  شودمیدر انتهای طناب بسته  عموماً  الکیگره هشت 

 هشت. گره رساندینمی معمولی است و به الیاف طناب آسیب از گره ترمحکم، تربزرگرعت بست. و سادگی و با س آسانیبه

 .کندمیال از در رفتن انتهای طناب از بالک ]قرقره[ یا چشمه جلوگیری کی

 شکل یااستوانهخفت لوله برای بلند کردن اجسام  -64 شکل

 گره بولین متحرک -65 شکل
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(. انتها را به صورت گرد باال بیاورید و باالی بخش ثابت 1زیر دستی درست کنید ) یحلقه، یک الکیبرای بستن گره هشت 

 (.4(. بکشید تا محکم شود )3) دیکنها را از زیر بیاورید و از داخل حلقه رد (. انت2طناب قرار دهید )

 

 

 

 هاسیم بکسل -5-2-16

 ری با جرثقیل، نکات زیر باید رعایت شود:ادر هنگام انتخاب سیم بکسل برای باربرد

  قدرت و استحکام کافی برای بلند کردن سیم بکسل اصلی ]سیمی که بیشترین فشار بر آن وارد خواهد شد[ باید از

 بار برخوردار باشد، زیرا بیشترین فشار بر آن وارد خواهد شد.

 زیر باشند: یهایطراحباید دارای ضریب  شوندمیو کرین ها استفاده  هاجرثقیلهایی که در سیم بکسل 

 1تا  3.5 :کنندمییا از قرقرها عبور  شوندمیهایی که دور درام پیچیده ضریب طراحی سیم بکسل -

 .شوندمیدر جرثقیل برجی استفاده  کهیوقت 1تا  5 -

 1تا  3.0 های آویزان یا ثابتسیم بکسل -

  سازنده یکارخانهتمامی سیم بکسل ها باید از جنس فوالد باشند و اندازه، گرید و ساختار آنها باید مطابق با پیشنهاد

 جرثقیل باشد. ی

 سازگاری داشته باشند.ها و درام جرثقیل با قرقره 

 شده باشند تا از ساییدگی و خوردگی جلوگیری شود. کاریروغن 

 .سیم بکسل نباید پیوند شده ]پیوندی[ باشد 

 .اتصاالت انتهای سیم بکسل ها باید محکم و ایمن بسته شده باشند و حداقل سه دور کامل باید روی درام باقی بماند 

 یرشتهیک سیم یا  کههنگامیکابل برای بوم استفاده شود، و همچنین  نوانعبههای ضد چرخش نباید از سیم بکسل 

 یا پاره شده، نباید از این نوع سیم بکسل ها استفاده کرد. دیدهآسیبداخلی 

  باشد: شدهانتخاب  درستیبهاگر سیم بکسل 

 .شودمیدچار فرسودگی نو  کندمیی سیم به مشکل برخورد کند تحمل هارشتهی متعدد را بدون اینکه هاشدنتا  -

 در برابر سایش و ساییدگی مقاوم است. -

 .شودمیو کج و معوج ن شودمیله ن -

 ال کیهشتگره  -66 شکل
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 در مقابل چرخش مقاوم است. -

 در مقابل خورده شدن مقاوم است. -

 انواع سیم بکسل از لحاظ ساختار -5-2-16-1

 ینحوه. اما باشدمی]مفتول[ بکار رفته در آن  هایسیمیکی از عوامل بسیار مهم در تعیین خصوصیات سیم بکسل، تعداد 

 [ نیز بسیار حائز اهمیت است.هارشته]در  هامفتولچیدمان و ترکیب 

 نشان داده شده است: 67چهار نوع از ساختارهای مهم و اصلی سیم بکسل در شکل 

 به یک اندازه هستند. هامیستمامی  -عادی

 بزرگ و کوچک )نازک و کلفت( به صورت یک در میان کنار هم هستند. هایمفتولبیرونی،  یهیالدر  -وارینگتون

 .کنندمیبزرگ را پر  هایمفتولکوچک فضای بین  هایمفتول -فیلر

 درونی هستند. یهاهیالنسبت به مفتول  یتربزرگبیرونی دارای قطر  یهاهیالمفتول  -سیل

بیرونی  یرشته 6دارای  یارشته 7. سیم بکسل اندشدهساخته هیالهیالبه صورت  هارشتههای با ساختار عادی، در سیم بکسل

 یرشتهیکمفتولی به روی  12 یهیالبا افزودن یک  ایرشته 19. سیم بکسل اندشدهمرکزی پیچیده  یرشتهاست که به دور 

 .شودیممفتولی  37 یرشتهمفتول باعث ایجاد  18سوم با  یهیال. افزودن آیدمیمفتولی به دست  7

 هایمفتولدارای طول گام متفاوت هستند. این به این معنی است که  هاهیالتمامی  هایمفتولدر این نوع از ساختارها، 

و  گیردمی. زمانی که سیم بکسل مورد استفاده قرار کنندمیبا یکدیگر تماس پیدا  ایزاویهمجاور با یک  یهاهیالدر  کاررفتهبه

]بر اثر اصطکاک[.  شوندمیو مانند اره باعث بریدگی یکدیگر  شوندمیبه یکدیگر ساییده  هامفتول، گیردیمو بار قرار  فشارتحت

 .شودمیدر همین نقاط که تماس و اصطکاک وجود دارد[ ]منجر به خرابی و پارگی سیم بکسل  تدریجبهو  تاًینهاهمین مسئله 
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 بازرسی سیم بکسل -5-2-16-2

 مناسبی برای بررسی مرتب سیم بکسل داشته باشید که توسط یک بازرس باتجربه انجام شود. یزیربرنامهضروری است که یک 

، باید عالوه بر بازرسی روزانه، به صورت هفتگی نیز مورد بازرسی شودمیتمامی سیم بکسل هایی که روزانه از آنها استفاده 

نیز یک بازرسی دقیق و کاملی از تمامی سیم بکسل ها صورت گیرد.  بارکیوه بر این، باید حداقل هر ماه دقیق قرار گیرند. عال

 مورد بازرسی دقیق و کامل قرار گیرد. مجدداً، یریکارگبهسیم بکسلی که یک یا بیش از یک ماه بدون استفاده بوده باید قبل از 

هنگام بازرسی سیم بکسل ها، باید برای هر یک از آنها، یک رکورد ثبت شود و اطالعاتی از قبیل تاریخ نصب، اندازه، ساختار، 

نقصی که ممکن است در هنگام بازرسی مشاهده شود در آن ثبت  هرگونهطول، مدت زمانی که مورد استفاده قرار گرفته، و 

 شود.

 سیم بکسل از رده خارج شود یا خیر. تصمیم وی بر مبنای موارد زیر خواهد بود: گیردمی در نهایت این بازرس است که تصمیم

 جزئیات تجهیزاتی که سیم بکسل روی آن استفاده شده است. -

 تاریخ تعمیر و نگهداری تجهیزات -

 و هایخرابترتیب  -

 تجربیات قبلی با تجهیزات مشابه -

 مورد توجه قرار گیرند.شرایطی از قبیل موارد زیر باید هنگام بازرسی 

 هامفتولپارگی  -5-2-16-2-1

 انواع سیم بکسل از لحاظ ساختار -67 شکل
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 یهایپارگپاره شدن موردی مفتول برای اغلب سیم بکسل ها امری رایج و عادی است. محل پاره شدن را بررسی کنید تا 

[ جدا یدرپیپ یهاکردناز طریق خم ]با استفاده از انبردست  ترعیسردیگری رخ نداده باشد. انتهاهای پاره شده باید هرچه 

 .مانندیمو باقی  خورندیمتا  هارشتهود. از این طریق انتهاهای پاره شده بین ش

معیارهایی را برای از رده خارج کردن سیم بکسل بر اساس  یاحرفهقانون ایمنی و بهداشت در  وسازساختمقررات و قوانین 

 مفتول مشخص کرده است. یهایپارگتعداد 

 

 هامفتولساییدگی و فرسودگی  -5-2-16-2-2

در ظاهر بسیار  معموالًساییده شده  هایقسمتبه خود پیدا کنند. این  Dبیرونی شکل  هایمفتولکه  شودمیساییدگی باعث 

بیشتر شود، سیم بکسل باید کنار گذاشته یا  هامفتول(. اگر ساییدگی از یک سوم از قطر 68)شکل  دهندمیدرخشان نشان 

 تعویض شود.

 

 

 کاهش قطر سیم بکسل -5-2-16-2-3

داخلی، یا  هایمفتولمغزی یا هسته، خرابی  شدگیلهبیرونی،  هایمفتولد ناشی از ساییدگی توانمیکاهش قطر سیم بکسل 

و قطر آنها پس از استفاده به مرور کاهش  آیندمیکش  کمکمهای جدید شل شدن تاب سیم بکسل باشد. تمامی سیم بکسل

 .کندمیپیدا 

 

 سیم بکسل کشیدگی -5-2-16-2-4

. این شرایط که آیندمیو کش  شوندمیدچار کشیدگی  گیرندمیتمامی سیم بکسل ها در اوایل که مورد استفاده قرار 

ی موجود در سیم بکسل، هارشتهو  هامفتولکه  دهدمیکشیدگی ساختاری نام دارد، دائمی است. این اتفاق زمانی رخ 

های از طریق افزایش طول گام آن تشخیص داد. سیم بکسل توانمی. کشیدگی سیم بکسل را گیرندمیو بار قرار  فشارتحت

 ساییدگی سیم بکسل -68 شکل
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متر  30در هر  ایرشتههای هشت سیم بکسل کهیدرحال آیندمیکش  متریسانت 15متر به میزان  30در هر  ایرشتهشش 

 باید تعویض شوند. اندآمده. سیم بکسل هایی که بیش از این مقدار کش آیندمیکش  متریسانت 25 تقریباً

 

 خوردگی -5-2-16-2-5

داخلی،  یزدگزنگخوردگی بسیار شرایط خطرناکی است زیرا ممکن است در داخل سیم بکسل رخ دهد بدون اینکه دیده شود. 

در  حتماً ، شودمیمشاهده  یاحفره کههنگامی. شوندمیبه یکدیگر ساییده  هامفتولزیرا  شودمیباعث افزایش سرعت ساییدگی 

مشهود و پارگی مفتول در نزدیکی اتصاالت نیز دالیلی هستند که  یزدگزنگر داشته باشید که سیم بکسل را تعویض کنید. نظ

 و خوردگی را به حداقل رساند. یزدگزنگد توانمیمرتب و مناسب  کاریروغن. شوندمیباعث تعویض سیم بکسل 

 هارشتهو صاف شدن  شدگیلهخرابی،  -5-2-16-2-6

(. 69هر یک از این شرایط، باید سیم بکسل را تعویض کنید. )شکل  یمشاهدهطرناک هستند و در صورت این شرایط بسیار خ

 .باشندمیروی درام  شدگیلهاین شرایط اغلب ناشی از 

 
 

 و باز شدن تاب سیم بکسل هارشتهبلند شدن  -5-2-16-2-7

 هارشتهی شدگصافله شدن، خرابی و  -69 شکل
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اورلود شوند. در این شرایط، یا سیم  اصطالحاًوارد شود و  هارشتهکه فشار و بار بیشتری به سایر  شودمیاین شرایط باعث 

 (.70ببندید تا تاب سیم بکسل ریست شود. )شکل  مجدداًبکسل را به طور کلی تعویض کنید، یا اتصال انتهایی را باز کرده و 

 

 

 شکل سبدی یا قفسی غییرت -5-2-16-2-8

و بار مضاعف ]اورلود[ بوده، ناگهان رها شود. حالتی دیگر که ممکن است  فشارتحتکه سیم بکسلی که  دهدمیاین زمانی رخ 

(. در این صورت، کل سیم یا 71این مشکل به وجود آید زمانی است که سیم بکسل، پیچیده شود و یا تاب بخورد. )شکل 

 ض شود.قسمت خراب شده باید تعوی

 

 

 هارشتهی شدگصافله شدن، خرابی و  -70 شکل

 تغییر شکل سبدی یا قفسی -71 شکل
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 خوردگیپیچ -5-2-16-2-9

 ییجاجابهکشیده شده است ]به خاطر  شدتبهاست که در طناب ایجاد شده و  ییهاحلقهسیم بکسل ناشی از  خوردگیپیچ

 باید تعویض شود. دیدهآسیبدائمی هستند و در صورت رخ دادن، کل سیم یا بخش  هایخوردگچیپ(. 72نامناسب[ )شکل 

 

 یهسته یا مغز یزدگرونیب -5-2-16-2-10

(. در صورت رخ دادن، سیم بکسل 73و یا وارد شدن فشار نامتعادل رخ دهد )شکل  shock loadingاین ممکن است به خاطر 

 باید تعویض شود.

 

 

 تماس الکتریکی -5-2-16-2-11

شود. به همین دلیل سیم  هامفتولد باعث ذوب شدن، تغییر رنگ و ضعیف شدن توانمیبرخورد الکتریسیته با سیم بکسل 

 ، باید تعویض شوند.اندشدهبکسل هایی که دچار تماس الکتریکی 

 ی مغزی یا هستهزدگرونیب -73 شکل

 تغییر شکل سبدی یا قفسی -72 شکل
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 خالصه آسیب دیدگی سیم بکسل -4جدول 

 علت احتمالی نوع آسیب دیدگی علت احتمالی نوع آسیب دیدگی

 کشیده شدن روی زمین یا موانع. ساییدگی شدید

کوچک بودن بیش از حد سیم بکسل 

برای کاربردهای خاص یا انتخاب سیم 

 نادرست. یدرجهبکسل با ساختار یا 

باز بودن بیش از . هاقرقرهتنظیم نبودن 

 .حد زاویه عبور

و نامناسب بودن  هاقرقرهخراب بودن 

 شیارها. یاندازه

ایی که سطوح سخت و ، رولرههاقرقره

 زمختی داشته باشند.

 فشار بیش از حد.

یا  هامفتولپارگی 

 طرفکیساییدگی در 

 سیم بکسل

 تنظیم نادرست.

 یا درام. هاقرقرهخرابی 

در  هامفتولپارگی 

 نزدیکی اتصاالت

 لرزش سیم بکسل.

بیش از حد  هاقرقرهشیار قرقره بسیار باریک است.  سوختگی

 قرقره. نگیبلبرسنگین بوده است. کارنکردن 

 کشیدن سیم بکسل روی موانع و اجسام.

پاره شدن پیاپی 

 هامفتول

 پذیرانعطافسیم بکسل به اندازه کافی 

 نبوده است.

بسیار کوچک  هاقرقرهقطر درام، رولر یا 

 بوده است.

اورلود و شاک لود. لرزش شدید سیم 

 بکسل

 بسیار باال بوده است.سرعت سیم بکسل 

ایجاد شده در سیم  یهایخوردگچیپ

است. له شدن و  شدهصافبکسل که 

 صاف شدن سیم بکسل

تاشدن برعکس، لق زدن و لنگ زدن 

 هاقرقره

 گرمای شدید سوختگی مغزی

 رولرها بسیار نرم شده است. ساییدگی شدید

 ه و درام بسیار نرم شده است.قرقر

 انحراف در تاب سیم

 بکسل

برش نادرست سیم بکسل. خرابی مغزی. شیار 

 بیش از حد گشاد است. هاقرقره

بیش از حد باریک و کوچک بوده  هاقرقرهشیار  گره خوردن یا له شدن

 است.

، ترک خوردگیپیچاورلود، شاک لود،  پارگی سیم بکسل

 قرقره. یجنفلخوردن یا شکستن 

کردن سیم  سروصدا

 بکسل

 حد کوچک بوده استرولرها بیش از 

اورلود، شاک لود، ساییدگی موضعی، شل  پارگی رشته

 هارشتهشدن 

تاب سیم  باز شدن

 بکسل

های با تاب ن تجهیزات و اتصاالت در سیم بکسلچرخید

 لنگ. کشیده شدن سیم بکسل در روی اشیای ثابت.

 .ییجاجابهضربه خوردن سیم بکسل در حین  و خورده شدن شدگیله

نوع روغن نامناسب  -نامناسب یا ناکافی کاریروغن خوردگی

و انبارداری نامناسب. در  یسازرهیذخبوده است. 

 معرض اسید یا قلیا قرار گرفتن.

 .خوردگیپیچاتصال نادرست اتصاالت. پارگی رشته.  هارشتهبلند شدن 
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 ساییدگی شدید-خوردگی  –اورلود  -پارگی مغزی  کاهش قطر یی نادرست.جاجابهنصب نادرست.  ، انحرافخوردگیپیچ

فرسایش شدید در 

 هانقطه

نادرست در حین کار یا نصب  ییجاجابه

یا تا خوردن شده  خوردگیپیچباعث 

است. لرزش سیم بکسل در روی درام یا 

 قرقره.

 رها شدن ناگهانی از زیر بار و فشار تغییر شکل قفسی

و صاف  شدگیله

 شدن

لود، به طور نادرست روی  لود، شاک اوور

ضربدری،  کردنجمع، کردنجمعقرقره 

مقدار سیم بکسل روی درام بیش از حد 

زیاد بوده است. کشیدن سیم بکسل روی 

 موانع.

در زیر  مدتیطوالن یاستفادهخرابی مغزی به علت  پارگی رشته

 بار و فشار زیاد

های با تاب سیم بکسل باز شدناورلود،  کشیدگی

 لنگ.تاب 

 شاک لودینگ، باز شدن سیم بکسل با تاب لنگ بیرون زدن مغزی
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 ی سیم بکسلهایدگیدبیآس -74 شکل 
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 سنگینهای حساس و بوم و لیفت یزاویهشاخص یا اندیکاتور  -5-2-17

 

 

 دقتبه توانمیهای مهم و سنگین نباشد، اما در لیفت شدهنصب هاجرثقیلبوم، باید بر روی تمامی  یزاویهشاخص یا اندیکاتور 

درصد خطا داشته باشند  2بوم، تا  یزاویه یمحاسبهممکن است در هنگام خواندن و زیرا تکیه و اطمینان کرد  هاشاخصاین 

بوم  یپاشنهقسمت  شاخص یا اندیکاتور زاویه دردی بر ظرفیت خالص بوم اثر بگذارد و همچنین د تا حد بسیار زیاتوانمیکه 

. در دهدمینشان ن (ندزمانی که زیر بار سنگین قرار داردر )است و انحراف به وجود آمده در قسمت بوم افزایشی را  شدهنصب

 کمتر خواهد بود. دهدمیاز مقداری که شاخص نشان  احتماالًواقعی بوم،  یزاویهنتیجه 

 

 ی زیر جرثقیل(عملیات )منطقه یمنطقه -5-2-18

ی عملیاتی منطقه 4عملیاتی، به  یمنطقهد بر روی آن چرخ بزند. توانمیاست که بوم جرثقیل  یامنطقهعملیاتی، کل  یمنطقه

 است. چهارمکی یمنطقه. ظرفیت جرثقیل بر مبنای شودمیتقسیم  چهارمکی

 زاویه بوم -75شکل 
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که قالب باربرداری در باالی  یچهارمکیمنطقه . شودمیسیم تق چهارمکیمناطق  یهابانامعملیات به چهار منطقه  یمنطقه

 عملیاتی جرثقیل نام دارد. یمنطقهآن قرار گرفته باشد، 

فقط  هاطرح( انجام عملیات کند. این چهارمکینیست که هر جرثقیلی با هر نوعی بتواند در تمامی این مناطق ) گونهایننکته: 

 مورد نظر برای عملیات خود را با توجه به جدول بار تعیین کنید. چهارمکی یمنطقه. باشندمیمنبع و مرجع  منظوربه

 

 منطقه عملیات -76شکل 
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 نقاط اتصال -5-2-19

باربرداری به نقاط اتصال ایمن نیاز دارند. این نقاط ممکن است در باالی سر  یهادستگاه، تیفورها و سایر هایلجرثقوینچ ها، 

از ستون،  اندعبارتقرار گیرند. برخی از این نقاط  هاسازهباشند، ممکن است در کف، سقف یا دیوار یا سایر  هادستگاهاین 

تیرآهن، نبشی جوشکاری شده، اسلینگ ها، قرقره و طناب. هر روشی که است ریگرها باید از بارهای موجود و نقاط اتصال الزم 

 مطمئن باشند.

 ستون -5-2-19-1

. به همین دلیل اگر قرار اندنشدهارد شود[ طراحی و وبرای تحمل نیروهای افقی بسیار زیاد ]نیرویی که از پهل عموماً  هاستون

ستون یا در نزدیکی محل اتصال  ییهپااتصال بر روی ستون قرار گیرد، باید توجه داشت که در نزدیکی  یهنقطشد یک 

 منطقه عملیات -77شکل 
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هستند، کمترین انحراف  فشارتحت، خودخودیبه، هاستون کهازآنجایی قرار بگیرد تا استقامت بیشتری داشته باشد هایرآهنت

 چند برابر شود و در نهایت منجر به خم شدن ستون شود. تواندیم

 هایرآهنت -5-2-19-2

فشار جلوگیری شود.  براثر هاآنسعی کنید به نقاطی از تیرآهن و قوطی اتصال کنید که در نزدیکی ستون باشد تا از خم شدن 

 .ط بیشتر شاید الزم شود داخل تیرآهن یک ورق نیز جوش بدهید تا استحکام آن بیشتر شودبرای احتیا

 ورق گیر یا گیره -5-2-19-3

 اتصال بسیار محکم و ایمنی را فراهم کند. نقطه تواندیمنصب شود  درستیبهورق گیر، اگر 

و ظرفیت آن  اندازهبهفک این ورق گیرها با توجه به عرض فلنجی ها طراحی شده است. در هنگام استفاده از ورق گیرها باید 

درجه ساخته و  90 هاییهزاودقت نمایید تا متناسب با پهنا و عرض فلنجی تیرآهن باشد. اغلب ورق گیرها برای استفاده در 

، اطمینان حاصل کنید که ورق گیر برای آن کار طراحی شده دارزاویه یهاحالتق گیر در . برای استفاده از وراندشدهطراحی 

 .باشد و تیرآهن نیز استقامت الزم برای تحمل آن را داشته باشد

غیر  هایقسمتزن آن باعث دفورمه شدن یا تغییر شکل فلنجی نشود. این مشکل بیشتر در ومراقب باشید که بار  شدتبه

بر  درستیبهکه فلنجی پهن و غیر ضخیم است[. ورق گیر باید در مرکز فلنجی قرار گیرد و  درجایی] دهدیمرخ تیرآهن  ضخیم

روی آن بنشیند. سازندگان ورق گیر موظف هستند که حداکثر بار مجاز را روی ورق گیر درج کنند. این مقادیر فقط مختص به 

 باید جداگانه ارزیابی و سنجیده شود. هاهنیرآت. حداکثر بار مجاز و ظرفیت باشدیمورق گیرها 

 دارنبشی سوراخ -5-2-19-4

برای جوشکاری نیز  ضمناًنبشی جوش داده شده به تیرآهن یا ستون باید از نظر ترکیبات فلزی با ستون و تیرآهن سازگار باشد. 

بار نیز باید هماهنگ با نبشی  یهزاو. باید از الکترودهای مناسب استفاده کرد. نبشی باید در خط مرکزی فلنجی جوش داده شود

 خودداری کنید. دارزاویهو جوش آن باشد. از باربرداری 

برای فشار و بار اضافی  اصوالًمهم این است که دقت کنید سازه  ینکتهبا هر روشی که نبشی به تیرآهن جوش داده شده باشد، 

مناسب توسط  هاییابیارزطراحی نشده است. تنها راه برای حصول اطمینان از قدرت و استحکام تیرآهن و سازه این است که 

 مهندس سازه انجام شود.

 29سکوهای کاری هوایی -5-2-20

ی هایمکانو کارهای نظارتی در جاهای مرتفع و یا  یجزئمانند تعمیرات  مدتکوتاهاین تجهیزات فقط جهت کارهای موقتی و 

 که راه دسترسی ایمن و آسان به آن وجود ندارد.

 زیر است: نوع 3به  هاآنعملکرد این سکوهای کاری هوایی برحسب کاربردهای مختلف  سمیمکان

                                                                                                                                                                                     

29 AWP: Aerial Work Platforms 
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ر به بلند کردن بار یا و با کمک نیروی موتور کامیون قاد شدهنصبتعدادی از سکوهای کاری روی کامیون یا کامیونت  -1

 ات هستند.رنف

 نیتأمبه صورت هیدرولیکی یا برقی یا بادی( )الزم توسط خود سکو  یمحرکهدر بعضی از سکوهای کاری نیروی  -2

 که به نام سکوهای هوایی خودران معروف است شودمی

و در واحدهای کوچک به  شدهنیتأمتعدادی از سکوهای کاری بدون موتور بوده و نیروی الزم توسط حرکت مکانیکی  -3

 .روندیمکار 

شرایط کار، در دسترس  ( بهبرقی، بادی یا هیدرولیکی) زاتیتجه گونهاینانتخاب منبع نیروی  یکنندهنییتعاصلی  یهاشاخص

 مربوطه بستگی دارد. یهانهیهزبودن منابع نیرو و 

 انواع سکوهای کاری -5-2-20-1

یازمند پایداری در قسمت پایه و فونداسیون هستند؛ به عبارت دیگر هرچه زیر بنا و تمام سکوهای کاری برای افزایش راندمان، ن

کنترلی سکوهای کاری هوایی،  هایسیستم سکوی کار پایدارتر باشد دستگاه قدرت مانور و عملیات بیشتری دارد. یهیپا

حرکات جانبی، چرخشی و حرکت زمینی  برای کنترل حرکات عمودی، هادکمه معموالًاما  اندمتفاوت هاآنبرحسب نوع مدل 

 .رودمیتجهیزات به کار  گونهاین

و کاربران  باشدمیمربوطه  ینامهیگواهآموزشی خاص و اخذ  یهادورهنیازمند گذراندن  سکوهادر بسیاری از کشورها کار با 

 از تجهیزات کار کنند. گونهاینمخصوص، مجازند که با  یهانامهیگواهپس از به دست آوردن 

  بوم مفصلی  هایجرثقیل، مشابه کنندمیکار  30بازوی هیدرولیکی مفصل دار سمیمکانسکوهای کاری هوایی که با

ایمن روی بوم آن  دارحفاظقالب جرثقیل، یک سکوی کاری هوایی  یجابههیدرولیکی هستند با این تفاوت که 

یدرولیکی است که قادر به افزایش یا کاهش ارتفاع بوده و در جهات ه همبهمتصلاست و دارای چند بخش  شدهنصب

 مختلف قادر به حرکت است.

  یمناطقبرای خاموش کردن آتش در ساختمان بلند و  نشانانآتشاز این نوع سکوهای کاری هوایی، برای  یاژهیونوع 

. بعضی از انواع سکوهای مفصل دار دارای طول بازوی محدود و ثابت رودمیکه راه دسترسی مناسب ندارند به کار 

ولی انواع دیگری از این نوع سکوهای کاری هوایی ساخته شده  روندیمکوتاه به کار  یهاارتفاعبوده و برای فواصل و 

های کاری طور مثال، بعضی از سکو به .دهدمیاست که دارای بازوهای تلسکوپی بوده و فواصل مختلف را پوشش 

 را پوشش دهند. متر 100ارتفاع تا  توانیم اندشدهنصبهیدرولیک بزرگ که روی کامیون 

  نوع توانمیاز انواع دیگر سکوهای کاری هوایی Cherry Picker  بر روی یک کامیون سوار  معموالًرا نام برد که

 است.
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 31سکوهای کاری قیچی شکل

که از اسم این وسیله مشخص است به دلیل  طورهمان. کنندمیکه به صورت عمودی حرکت از انواع دیگر سکوهای کاری 

 داشتن ساختمان ضربدری یا قیچی شکل به این نام معروف شده است.

شیده شدن ساختار قسمت نگهدارنده زیرین و ک نیترنییپاحرکت رو به باالی این سکوهای کاری هوایی، توسط اعمال نیرو به 

 .کندمیقیچی شکل است که در نهایت، حرکت رو به باال و عمودی سکوهای کاری هوایی را ایجاد 

ین به محل کار، به ترنزدیکسکوهای کاری هوایی قیچی شکل چون دارای حرکت عمودی رو به باال هستند برای دسترسی 

به محل کار دسترسی داشته  یراحتبهتا کارگران  اندشدهیز هم تجه شودمیسکوهای جانبی که به طور افقی به آن متصل 

 باشند.

 .شودمی نیتأماین نوع سکوهای کاری هوایی، توسط منابع هیدرولیکی، بادی یا مکانیکی  باال بردننیروی مورد نیاز برای 

از نظر تعداد  عموماً  کنندمیر کا یارزوه یهاچیپ، پینیون ها، و هادندهچرخسکوهای کاری که با تجهیزات مکانیکی مانند 

قرار گرفته که یکی پس از دیگری حرکت  کنار هم هایبخشو کاربرد کمتری دارند. این سکوهای کاری، اغلب از  ترندکم

 د.و قابلیت بازشدگی محدودیت دارن تحملقابل، تنها در جهت عمودی قادر به حرکت هستند. لذا از نظر وزن بار کنندمی
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 سکوهای کاری هیدرولیکی -78شکل 
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 عملیات -5-3

انواع جرثقیل  نیترمتداول. بودها، بسیار مهم است که از چگونگی عملکرد آنها آگاه برای کارکردن درست و ایمن با جرثقیل

 و ،(اصلی درام) بار بردن پایین و باال برای یکی درام دو و فریم،   A شامل یک قسمت گردان، کابین کنترل با یک بوم لوال شده،

های بوم خشک یک درام اضافه وجود دارد، ، در جرثقیلباشدمیین بردن بارهای سبک با سرعت بیشتر پای و باال برای دیگری

حرکت گردان جرثقیل، با یک پینیون در صفحه مدور زیر جرثقیل که در داخل یک  .شودمیکه جهت تغییر زاویه بوم استفاده 

نابراین شش حرکت اصلی که در جرثقیل )بوم خشک( وجود ب .شودمیثقیل قرار دارد، ممکن ثابت که روی پایه جر دندهچرخ

 دارد عبارتند از:

 ( باال رفتن بوم برای کاهش شعاع کار1

 کار شعاع افزایش برای بوم آمدن پایین  (2

 قالب رفتن باال  (3

 قالب آمدن پایین  (4

 چپ به جرثقیل چرخش  (5

 راست به جرثقیل چرخش  (6

 محاسبه وزن بار ینحوه -5-3-1

 یکی از مراحل مهم و کلیدی در عملیات باربرداری، تعیین وزن باری است که قرار است بلند شود.

 سکوهای کاری قیچی شکل -79شکل 
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کاتالوگ، مشخصات کارخانه، و سایر منابع  یهادادهطراحی،  یهانقشهو  هابرنامهباربری،  یهابرگهید وزن بار را از توانمیشما 

فوالدی در کنار وزن و طول آنها مشخص  یهارآهنیت یاندازه معموالًو بلند کردن ستون،  وسازساختموثق به دست آورید. در 

 شده است. اگر اطالعاتی در خصوص وزن وجود نداشت، باید خودتان آن را محاسبه کنید.

 

ضخامت = × عرض ×  آورید. طول به دستمکعب  متریسانت برحسبوزن ورق فوالدی در ابتدا حجم ورق را  یمحاسبهبرای 

 حجم

زن تقسیم کنید تا و 1000[ ضرب کنید. در نهایت، عدد حاصل را بر 7.8سپس حجم بدست آمده را در وزن مخصوص فوالد ]

 آید. به دستکیلوگرم  برحسببار 

 فرمول محاسبه وزن ورق فوالدی:

 )کیلوگرم( وزن  =فوالد()وزن مخصوص  × (متریسانت) طول × (متریسانت) عرض × (متریسانت) ضخامت 

           1000 

، برابر متریلیم 2متر، و ضخامت  1متر، عرض  2فوالدی با طول  یصفحهبنابراین با توجه به وزن مخصوص فوالد، وزن دو 

 است با:

 

 = 62.4وزن )کیلوگرم( 

) 0.002 × (صفحه فوالد) 2 مترسانتیضخامت به  (مترسانتی)عرض به  1000 × ( (مترسانتی)طول به  2000 ×   × 7.8 

      1000 

 

 

تخت فرض کنید. از نظر بصری  یصفحهیک  عنوانبهوزن فوالد با اشکال مختلف، بهتر است شیء فوالدی را  یمحاسبهبرای 

 مختلف را از هم جدا فرض کنید یا آنها را به شکل صفحات تخت مستطیل شکل فرض کنید. هایقسمتید توانمی

 نحوه محاسبه وزن ورق فوالدی -80شکل 
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تختی در نظر گرفت که تاخورده است. اگر  یصفحهآن را به صورت یک  توانمیاست و  Lنبشی دارای شکلی شبیه به حرف 

ی داشته باشید که ابعاد هر یک از . برای مثال، اگر یک نبشرسیدمیتخت  یصفحهنبشی را صاف کنید در نتیجه به یک 

 8تخت با عرض  یصفحهاین نبشی به یک  هایبالباشد، با صاف کردن  مترمیلی 2، و ضخامت آن مترسانتی 3و  5آن  هایبال

 خواهید رسید. مترسانتی

محاسبه کنید. در این  قبل، حجم و وزن آن را هایروشید با استفاده از توانمی، اکنون شدهصافپس از تعیین ابعاد نبشی 

 کیلوگرم خواهد بود. 1.248مورد، وزن نبشی به صورت تقریبی 

 .آیدمی( ضرب کنید، وزن کل نبشی به دست مترسانتیاکنون اگر این عدد را در طول نبشی )به  

 

. برای محاسبه شوندمیه و مخازن یا سایر اشکال قرار داد هابشکهبه صورت لوله شده و رولی در داخل  معموالً فوالدی  هایورق

 آورید. به دستشکل، باید محیط و مساحت دایره را  ایاستوانهشکل و  ایدایرهوزن اجسام 

 شکل است. ایدایرهوزن اشیاء  یمحاسبهفرمول زیر برای 

 (7.8وزن مخصوص فوالد )× ضخامت × مساحت  وزن =

 1000 

 .باشدمی مترسانتیدر این فرمول ضخامت و مساحت با واحد 

آوردن مساحت دایره، شعاع را به توان  به دست. برای کنیممیآوردن شعاع دایره، قطر آن را به دو تقسیم  به دستنکته: برای 

 .کنیممیضرب  3.14رسانده و در عدد  2

 ا:برابر خواهد شد ب مترسانتی 5و ضخامت  مترسانتی 150شکل با قطر  ایدایرهبنابراین وزن یک جسم فوالدی 

 

𝑊 =
5 × 75 × 75 × 3.14 × 7.8

1000
= 689 𝑘𝑔 
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مکعب محاسبه کنید، سپس در وزن مخصوص آن شیء مترسانتی برحسب، باید ابتدا حجم آنها را یبعدسهدر خصوص اجسام 

 ضرب کنید.

 2و عرض آن  1، ارتفاع آن 3آن را بلند کنید و طول آن  دیخواهیمبرای مثال، فرض کنید یک دسته چوب صنوبر دارید که 

مکعب است، بنابراین  مترسانتیگرم بر  0.45برابر با  1.2(. وزن مخصوص چوب صنوبر بر اساس جدول 1.3متر است )شکل 

 وزن این دسته برابر خواهد با:

𝑊 =
300 × 100 × 200 × 0.45

1000
= 2700 𝑘𝑔 

 
، این ارزش شودمی، غیره سپری هاصفحهوزن تقریبی اشیاء اعم از فوالد، ورقه، ستون، شبکه، چدن،  یمحاسبهزمانی که برای 

د از وقوع حوادث جدی و خطرناک جلوگیری کند. در ادامه جداولی آورده شده است که وزن مخصوص مواد توانمیرا دارد زیرا 

( در آنها بیان شده است، با استفاده از این جداول هر ریگری قادر خواهد بود که وزن تقریبی 1.3 و 1.2و  1.1گوناگون )جداول 

 نحوه محاسبه وزن ورق فوالدی -81شکل 

 صنوبرنحوه محاسبه وزن چوب  -81شکل 
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مطمئن نیستید و دچار شک و تردید هستید، اقدام به بلند کردن و باربرداری نکنید. از  کههنگامیهر باری را محاسبه کند. در 

 وزن بار را محاسبه کنند یا با آن آشنایی دارند کمک و یاری بگیرید. توانندمیکسانی که 

 هامثالمقاومتی را نیز مورد محاسبه قرار دهید. یکی از  یهایرویندر عملیات باربرداری، گاهی اوقات ممکن است مجبور شوید 

استفاده کنید.  هاقرقرهباالی  زمانی است که برای تغییر مسیر و جهت خط باالکشی، مجبور شوید از خطوط باالکشی در

و رولرهای روی زمین، مقداری نیروی مقاومتی  هاقرقره. شودمیدیگر زمانی است که بار را در امتداد یک سطح کشیده  یانمونه

 ایجاد خواهند کرد که باید در محاسبات بار در نظر گرفته شوند.

 

 

 ول )فوت( و قطر )اینچ(گرد فوالدی برحسب طوزن )پوند( تقریبی میل -5جدول 
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 وزن )پوند( مواد بر حسب حجم )فوت مکعب( -6جدول  
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 وزن )پوند( مواد بر حسب مساحت سطح )فوت مربع( -7جدول  
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 تقریباً، لآهدیابه طور کلی، نیروی الزم برای حرکت بار در روی یک سطح صاف، تمیز، و مسطح با استفاده از رولرها در شرایط 

 یمحاسبهدرصد از وزن بار خواهد بود. این مقدار از نیرو برای غلبه بر اصطکاک است که برای شروع حرکت الزم است. برای  5

 .کنیممیمقدار نیروی الزم برای حرکت یک شیء از روش زیر استفاده 

تقریبی است و قطعی  صورتبه صرفاً، داربیشدر سطح  باریکنیروی الزم برای باال کشیدن  یمحاسبهروش استفاده شده برای 

از  آیدیم، اما دقیق نیست و مقادیری که از این روش به دست باشدیم. این روش به خاطر ساده بودن، بسیار رایج باشدینم

 هاییبشاست تا  تردقیق (1:5با شیب )مالیم  داربیشمقدار نیروی واقعی الزم بیشتر است. این فرمول در خصوص سطوح 

 نشان داده شده است. 8درصد در جدول  5از این روش با اصطکاک  شدهمحاسبه(. تفاوت بین نیروی واقعی و نیروی 1:1تند )

 

 

 

 

 فرمول محاسبه نیرو

𝐹 = 𝑊 × 𝐻 ÷ 𝐿 + 0.5𝑊 

 

F ،مقدار نیرویی است که جرثقیل باید بر آن غلبه شود ،H ،ارتفاع ،L ،طول شیب ،W ،0.5، وزن بارW همان اصطکاک است ،

 .باشدیموزن بار  صدمپنجکه 

 طریق روش ساده و مقایسه با نیروی واقعی : محاسبه نیرو از8جدول 
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 تواندیمبیان شده است. توجه داشته باشید که ترکیب این مواد،  9نمونه در جدول  عنوانبهضریب اصطکاک برخی از مواد 

 صطکاک متفاوتی باشد.دارای ضریب ا

 چند نمونه از ضریب اصطکاک -9جدول 

 

 اشخاص کلیدی در فرآیند باربرداری -5-4

 مالک و صاحب جرثقیل -5-4-1

 است. شدهفراهمتجهیزات و ابزار مناسب و ایمن برای انجام عملیات  -

 را انجام دهند. هاآنخود، قادر هستند  هایمسئولیتاپراتورها ضمن آگاهی از وظایف و  -

الزم برای  هایمهارت، مونتاژ، و سایر کارکنان آموزش دیده باشند و ونقلحملکارکنان مشغول در تعمیر و نگهداری،  -

 انجام وظایف مخصوص به خود را داشته باشند.

 باشد. شدهفراهمالزم برای تمامی کارکنان  هایآموزش -

 شفاف بیان شده باشد. صورتبهو حدود وظایف هر گروه  هامسئولیت -

بازرسی و نگهداری مناسب برای تمامی تجهیزات وجود داشته باشد که شامل دفاتر ثبت و سایر  یبرنامهیک  -

 .شودمیمستندات 

 را انجام دهند. هاآنداشته و قادر باشند  خودآگاهی هایمسئولیتاز وظایف و  کارمشتری و سرپرست  -

 سازنده صورت پذیرد. یخانهکاربازرسی و نگهداری تجهیزات باید مطابق با دستورالعمل  -

 

 اپراتور -5-4-2

. اپراتورها باید از باشدیماپراتور جرثقیل  یعهده، مسئولیت عملیات ایمن به شودیمکه بار از زمین بلند  ایلحظهاز  عموماً

 موارد زیر آگاهی کامل داشته باشند:

 .دهندمیجرثقیلی که با آن عملیات انجام  هایمحدودیت، کارکردها و هاویژگیمدل دقیق،  -

 راهنمای عملیات با جرثقیلی دفترچهاطالعات  -

وزن و بار خالص جرثقیل در  یمحاسبه ینحوهو ظرفیت جرثقیل، تمامی نکات و هشدارها، و  هاوزنجدول مربوط به  -

 هاحالتتمامی شرایط و 
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 سازنده و مالک یکارخانهبازرسی و اصول نگهداری صحیح مطابق با دستورالعمل  -

 شرایطی که ممکن است بر عملیات جرثقیل اثر بگذارد، مانند وجود خطوط برق هرگونهشرایط محل و سایت؛  -

 بار طناب بندیریگینگ و  اولیهاصول  -

از طریق  ترجیحاًکتبی،  صورتبهرا  (اجزا، قطعات، موتور و ...)در خصوص جرثقیل  آمدهپیشمسئله و مشکل  هرگونه -

 بت در دفتر ثبت، به اطالع مالک برساند.ث

 و کارهای صورت گرفته در خصوص تعمیر و نگهداری را در دفتر ثبت، ثبت کند. هابازرسیتمامی  -

محل و سایتی که قرار است جرثقیل در آن عملیات انجام دهد را بررسی کند و از آماده بودن محل اطمینان حاصل  -

 کند.

 مرور و بررسی کند. کارت و نکات را با سرپرس هابرنامه -

اگرچه اپراتور )از وزن بار و تجهیزات ریگینگ و همچنین مکانی که قرار است بار در آنجا فرود آید، مطلع شود.  -

 یعهدهبه  همآنمسئول محاسبه و تعیین وزن بار و غیره نیست، اما اگر وزن بار را خودش محاسبه کرد، مسئولیت 

ن هماهنگی با سرپرست و بدون اینکه وزن بار را با سرپرست چک کند، اقدام به بلند خودش خواهد بود، و یا اگر بدو

 (مسئول خواهد بود. بازهمکردن بار کرد، 

 آن را تعیین کند. هایبخشو  موردنیازتعداد خطوط باربرداری  -

 را دارد. جدول ظرفیت جرثقیل را چک کند تا اطمینان حاصل کند جرثقیل، ظرفیت الزم برای بلند کردن بار -

بهترین حالت ممکن را در خصوص تنظیم بوم، پایه و جرثقیل انتخاب کند تا مناسب با بار، محل باربرداری، و شرایط  -

 باربرداری باشد.

 و ریگینگ صحیح جرثقیل را بر عهده بگیرد. اندازیراهمسئولیت ستاپ،  -

 ظرفیت عمل کند.سازنده و هماهنگ با جدول بار و  یکارخانهعملیات  دستورالعملطبق  -

تمامی عواملی که احتمال دارد به نحوی باعث کاهش ظرفیت جرثقیل شوند را لحاظ کند و مطابق با آن وزن بار را  -

 تنظیم کند.

 در ارتباط با عالمت دهنده باشد. دائماً -

 اطمینان حاصل کند که روغندان در حین عملیات در یک مکان ایمن باشد. -

 و با رعایت ایمنی کامل انجام دهد. شدهکنترلعملیات را با آهستگی،  -

 در هنگام ترک جرثقیل، آن را خاموش و قفل کند. -

 

 سرپرست سایت یا محل باربرداری -5-4-3

، لذا وی باید تمامی فازهای عملیات را باشدمیمسئولیت کلی باربرداری به عهده سرپرست سایت  کهازآنجایی -

 خاص، سرپرست سایت باید: طوربهکند.  ریزیبرنامه

 تمامی کارهای مربوط به جرثقیل را سرپرستی کند. -

 ضمن مشخص نمودن شعاع، وزن دقیق بار را محاسبه و به اپراتور اطالع دهد. -
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فواصل، ارتفاعات و غیره را تخمین بزنند، دانش  توانندمیاطمینان حاصل کند که گروه ریگینگ، باتجربه هستند،  -

 کنند. طناب بندیمناسب با بار را دارند، و قادرند بار را با ایمنی کامل  یقرقرهالزم برای انتخاب سیم بکسل و 

 ریگینگ نظارت و سرپرستی کند. کارگروهبر  -

 ]سیم بکسل اندازی[ شده باشد. طناب بندی درستیبهاطمینان حاصل کند که بار  -

 المللیبیناستاندارد  هایمتعالاطمینان حاصل کند که عالمت دهندگان قادرند جرثقیل و بار را هدایت کنند و با  -

 آشنا هستند.

 عالمت دهندگان را مشخص کند و به اپراتور جرثقیل معرفی کند. -

 کند. تأمینایمنی گروه ریگینگ و سایر کارکنان را  -

 در حین عملیات، تمامی افراد و پرسنل غیرضروری و مردم عادی را از محل عملیات دور نگاه دارد. -

 در عملیات باربرداری درگیر هستند را کنترل کند.حرکات تمامی کارکنانی که  -

 ، تمامی نکات ایمنی و احتیاط الزم را لحاظ کند.شوندمیدر عملیاتی که در نزدیکی خطوط برق انجام  -

 خود مطلع هستند. هایمسئولیتاطمینان حاصل کند که تمامی کارکنان از وظایف و  -

 ریگر یا قالب انداز -5-4-4

 ماهر و مجرب باشد. -

 سال سن داشته باشد. 18بیش از  -

 و چاالکی مناسب باشد. العملعکسدارای قدرت بینایی، شنوایی و  -

آموزش کافی دیده باشد و توانایی شروع حرکت و هدایت ایمن جرثقیل را  دهیعالمتدر مورد شیوه قالب زنی و  -

 داشته باشد.

 متوازن نموده و فاصله ایمن بار را از موانع جرثقیل در نظر بگیرد. درستیبهبتواند باری که باید جابجا شود را  -

 با تجهیزات و ابزار بلند کردن متناسب با باری که باید بلند شود آشنا باشد. -

باید در هر زمان بسته به موقعیتی که نسبت به جرثقیل دارد  هاآناگر بیش از یک قالب انداز وجود دارد فقط یکی از  -

 اندازی را بر عهده بگیرد.مسئولیت قالب 

توانایی فرستادن دستور شفاهی واضح و دقیق را داشته  شودمیاستفاده  سیمبیجایی که از تجهیزات شنیداری مانند  -

 باشد

 ریگر باید قادر به کار در ارتفاع باشد. -

 ای گره زدن بار آشنا باشدهکارهای دستی را داشته باشد و با انواع روش یزمینه ریگر باید توانایی و مهارت کافی در -

 مطابق با استاندارد عمل کند. دقیقاًریگر باید با عالئم استاندارد دستی هدایت بار، کامالً آشنا باشد و  -

 توان موارد زیر را نام برد:ساز مرتبط با کار ریگری میخطرهای حادثه ازجمله -

 ناآگاهی ریگر از ظرفیت مجاز تجهیزات باربرداری -

 کارگیری آنهانسبت به تجهیزات خراب و بهناآگاهی ریگر  -

 شودهایی که باعث کاهش ظرفیت جرثقیل میآشنا نبودن ریگر از شاخص -



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 90 صفحه:

 

 

 استفاده از تجهیزات ناایمن -

 ی نادرست از جرثقیلاستفاده -

 شرایط بدِ آب و هوایی )توفان، بارندگی شدید، باد شدید و ...( -

 خطر تماس الکتریکی -

 عالمت دهنده در عملیات -5-4-5

 های الزم را دیده باشند و از نظر جسمی سالم باشند و در حالت مناسبی قرار داشته باشند.ه افراد تیم عملیات باید آموزشکلی

 

 عالئم حرکات دست در باربرداری -81شکل 
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 عالئم مخصوص -82شکل 
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 بازرسی جرثقیلتست و  -5-5

گردد و در صوورت مشواهده هرگونوه نقوص و می صورت ماهیانه تکمیلبه  HSE-CH-13باالبرها به شماره  بازرسی ستیلچک 

 گردد.گردد و اقدامات مقتضی جهت رفع آن پیگیری میتکمیل می فرم اقدام اصالحی به شماره ...اشکال، 

 راهنما مورد استفاده قرار گیرد. عنوانبهتواند استانداردهای ذیل می بر اساستست و بازرسی فنی 

 نامهآیین، کاربهداشتحفاظت و  نامهآیین بر اساساستاندارد مذکور و نیز  بر اساس: ISIRI10070 ملی ایران استاندارد 

تست و بازرسی فنی سالیانه تجهیزات باربرداری توسط افراد  هاکارگاهکردن مواد و اشیا در  جاجابهو  ونقلحملحفاظتی وسایل 

 .باشدیمالزامی  باصالحیتمتخصص و 

درصد بار مجاز سازنده  110استاندارد مذکور تست بار نباید از  بر اساس: ASMEاستاندارد  بر اساستست و بازرسی فنی 

 .شوندیم تقسیممتحرک به پنج دسته  هاییلجرثقجرثقیل بیشتر باشد. بازرسی فنی از 

 بازرسی مقدماتی -5-5-1

بازرسی توسط بازرس  یهابرگهجدید یا تعمیر شده باید مطابق با  هاییلجرثقپیش از نخستین استفاده از جرثقیل، تمامی 

 بازدید شوند و تمام اسناد و مدارک بازرسی به همراه تاریخ و امضاء بازرس، تهیه، بایگانی و در دسترس باشند. ماهر

 بازدید پیش از شروع کار -5-5-2

 صورتبهمورد بازرسی چشمی قرار دهند. ثبت این اطالعات قبل از شروع کار موارد زیرا  هرروزرانندگان یا سایر افراد آگاه باید 

 .باشدینم الزامیمکتوب 

 کنترلی هایسیستمبازدید  -

 ASMEاستاندارد  بر اساس، ضعیف شدن و ضامن قالب( خوردگیترکتغییر شکل، )بازدید از قالب جرثقیل  -

B30.10 

 تعادلی( هایجکسطح مناسب روغن هیدرولیک و ) یدرولیکهبازدید از سیستم  -

 از عدم وجود نشتی روغن و هوا منظور اطمینانبه هاپمپ، مخازن، شیرها و هایلنگشبازدید از  -

 (خوردگیپیچ، سائیدگی، شدگیلهخوردگی، بکسل )بازدید از سیم  -

 بازدید از سیستم قطع کن برقی قالب و آژیر آن -

 آنبازدید از بوم جهت مشخص کردن آسیب یا تغییر شکل اجزا ساختاری  -

 بازرسی ماهیانه -5-5-3

آسیب، ضعیف شدن و عدم کارایی الزم  ازلحاظزیر را  هایقسمتماهیانه اجزا و  طوربه بایستیمرانندگان یا افراد متخصص 

ایمنی و ظرفیت جرثقیل رخ ندهد. اسناد و مدارک مربوط  هایسیستمتغییری در  گونههیچمورد بازرسی چشمی قرار دهند تا 

 ی تاریخ و امضاء بوده و بایگانی گردد.ابه این نوع بازرسی، به شرح ذیل، باید دار
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 هاقالبمهم دستگاه مانند ترمزها و  هایقسمت -

 باالبر هایبکسلسیم -

 پایین آوردن قالب جهت آزمایش و سنجش استحکام آن -

ناشی از مواد شیمیایی و حرارت و  دیدگیآسیب، تغییر شکل، خوردگیترکتشخیص بازرسی از قالب جهت  -

 چفت شدن ضامن ایمنی

 بازرسی مداوم -5-5-4

چشمی موارد زیر را مورد  صورتبهاز یک ماه  ترکممداوم در  طوربهرانندگان یا سایر افراد آگاه باید در فواصل زمانی مشخص و 

 .باشدینمنیازی به ثبت و بایگانی مدارک  این نوع بازرسی در بازرسی قرار دهند.

یا سایر اجسام خارجی که  هاروغن، آلودگی ناشی از ازحدبیشفرسودگی ) کنندهتنظیمکنترلی و  هایسیستمکلیه  -

 .(شودیممانع عملکرد صحیح 

 کلیه وسایل و تجهیزات ایمنی -

 سازنده هاییهتوصسیستم جمع کننده سیم بکسل مطابق با  -

 سازنده هاییهتوصسیستم برقی مطابق با  -

 هایکالستفشار باد  -

 اجزا ساختاری( دیدگیآسیبتغییر شکل، )اجزا بوم  -

به  تردقیقنیاز به بازرسی بیشتر باشد، راننده و فرد آگاه باید دستگاه را برای بازرسی  کهدرصورتیموارد فوق  پس از بازدید

 قسمت بازرسی فنی ارجاع دهد.

 ایدورهبازرسی  -5-5-5

یا مشاوران حفاظت  وزارت کار صالحکارشناسان ذی)این نوع بازرسی، بازرسی تکمیلی بوده و فقط توسط بازرس مجرب و ماهر 

و  دهیسرویسمیزان فعالیت جرثقیل،  بر اساس . این نوع بازرسیشودیمانجام  سالهکیدر فواصل زمانی ( کار بهداشتفنی و 

در  تواندیمبازرس باید تمامی کمبودها و نواقص را در نظر گرفته و تعیین نماید آیا این نواقص . شودیمشرایط محیطی انجام 

روند ایمن انجام کار خللی ایجاد نماید یا خیر. اسناد و مدارک این نوع بازرسی باید دارای تاریخ و امضا بازرس مربوطه بوده و 

 بایگانی گردد.

که نتیجه بازرسی، تاریخ، نام بازرس در آن مشخص  گرددیمبدنه دستگاه نصب پالک فلزی بازرسی بعد از بازرسی روی 

تا در  گیردیمروی جرثقیل یک کپی در اختیار راننده قرار  شدهانجام یهاتست. در بعضی موارد از نتایج بازرسی و شودیم

 از: عبارتند باشندیمکه در این بازرسی مورد توجه  یموارد صورت لزوم در اختیار افراد مربوطه باشد.

 اجزاء ساختاری -5-5-5-1

 در اسکلت دستگاه، شاسی و بوم خوردگیترکهرگونه تغییر شکل، خوردگی، فرسودگی و  -
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 شدهدهیبرشل، آزاد و  یهاپرچپیچ و مهره و  -

 و ضعیف شده خوردهترک یهادرامو  هاقرقره -

و باز  خوردگیترکخوردگی، فرسودگی و قالب ناشی از تماس با مواد شیمیایی، هرگونه تغییر شکل،  دیدگیآسیب -

 درجه قالب از حالت اولیه 10درصد دهانه قالب از حالت اولیه یا انحراف بیش از  15شدن بیش از 

، MT، تست مغناطیس PT، تست مایع نافذ RT یوگرافیرادبا کمک اشعه  هاآزمونغیر مخرب: در این  یهاآزمون -

را  زیرسطحیبسیار کوچک سطحی و  ابعادگونه نقص و اشکال فنی در هر تواندیم، بازرس UT یکآلتراسونتست 

در صورت بروز حادثه و یا اشکاالت اساسی  باید انجام گیرند. هاتست گونهایندر سال  باریکشناسایی نماید. حداقل 

 که منجر به نقص اساسی شود این آزمون باید انجام گردد.

سایل قفل و هاغلتک، هادنده، هاشفتدوار،  هایقسمت، هاینپو معیوب مانند  خوردهترک، دیدهصدمه هایقسمت -

 کننده

 هاضامنقطعات سیستم کالچ، ترمز، لنت ترمز،  ازحدبیشفرسودگی  -

 ردیبار، زاویه بوم و سایر وسایل عملککالیبره بودن نشانگرهای  -

 مولد نیرو هایقسمت، تجهیزات الکتریکی و رسانیسوختسیستم  -

 روغن و نیز انسداد احتمالی مجاری هوا یهاکنندهخنکی رادیاتورها و نشت -

 و فرمان کنندههدایتسیستم  -

 هایکالست ازحدبیشفرسودگی  -

 کنترلی هنگام درجا کار نمودن دستگاه یهاسوپاپمیل پیستون و  زدگیزنگ -

 لوله، شیلنگ و اتصاالت سیستم هیدرولیکی و پنوماتیکی -5-5-5-2

 .اندشده متصل یفلز یهابست توسط که انعطافقابل هایشیلنگ اتصاالت، محل در نشتی هرگونه -

 .پنوماتیکی و هیدرولیکی هایشیلنگ خارجی پوشش در یرعادیغ شکل تغییر یا برجستگی -

 .شودنمی برطرف مهره و پیچ کردن سفت توسط که اتصاالت محل در نشتی -

 .فشارتحت هایلوله و هاشیلنگ خارجی سطح در ازحدبیش خراشیدگی و سائیدگی هاینشانه و عالئم -

 پنوماتیکی و هیدرولیکی یهاپمپ و موتورها -5-5-5-3

 آزاد و شل یهابست و هاپیچ -

 اتصاالت محل در نشتی -

 یرعادیغ ارتعاش و صدا هرگونه -

 محورها بندیآب سیستم در نشتی -

 دستگاه کار کردن کند ،دستگاه پایین عملکرد سرعت -

 کنندهخنک مایعات ازحدبیش شدن گرم -

 دستگاه فشار افت -
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 پنوماتیک و هیدرولیک یشیرها -5-5-5-4

 شیر ساختمان در خوردگیترک -

 یعاد وضعیت به شیر گردنده اجزاء نامناسب برگشت -

 اتصاالت محل در نشتی -

 توسط شدهارائه مشخصات اساس بر باید اطمینان یشیرها مناسب فشار تنظیم یبرا اطمینان یشیرها در نقص -

 گردند بازرسی سازنده

 پنوماتیک هیدرولیک و یسیلندرها -5-5-5-5

 .باشدمی پیستون اطراف روغن نشتی به خاطر که هیدرولیک سیلندر خودیخودبه حرکت -

 شده بندیآب پیستون میل در نشتی -

 شده یجوشکار اتصاالت در نشتی -

 پیستون میل فرورفتگی و شکاف خراشیدگی، -

 اتصاالت یا پیستون میل هایچشمی دادن شکل تغییر و شدن شل -

 روغن یفیلترها- -5-5-5-6

 نشانه است ممکن فیلتر در یفلزباشد. وجود ذرات  ارینگ یا شیلنگ خرابی نشانه تواندمی فیلتر اجزاء در الستیکی ذرات وجود

 دستور و یافته را اصلی علت است موظف بازرس فوق ذرات نمودن مشاهده صورت در .باشد سیلندر یا موتورها ،هاپمپ در نقص

 .نماید صادر را اصالحی اقدام

 بکسل سیم -5-5-5-7

 :نماید بررسی استانداردها و سازنده توصیه طبق زیر موارد ازلحاظ را هابکسلسیم است موظف بازرس

 شعاع خوردگی، تاب بریدگی، فرسودگی، سائیدگی، ،شدگیله خوردگی، قطر، و نوع ،یمغز جنس بکسل، سیم طول -

 کار به بکسل سیم ASTM D،,ISIRI 2680 6268 استاندارد اساس بر .بکسل سیم یهابست و اتصاالت پیچش،

 .باشد باید یفوالد بامغزی گالوانیزه نوع و از گرد مقطع سطح با جرثقیل در رفته

 .گیرند قرار بازرسی مورد مطابق کار شروع از قبل باید اندبوده استفاده بدون ماه شش الی یک بین که هاییجرثقیل -

 .گیرند قرار بازرسی مورد مطابق کار شروع از قبل باید اندبوده استفاده بدون ماه شش از بیش که هاییجرثقیل -

 بازرسی مورد یبیشتر دفعات در باید کنندمی کار یوهوایآب نامناسب شرایط در که هاییجرثقیل است ذکر به الزم -

 .گیرند قرار

 کمتحر یهالیجرثق بازرسی و تست -5-5-6
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گردد که ها انجام میبازرسی OSHA1926,1412استاندارد اساس  برمتحرک  یهالیجرثقبه دلیل وجود  نشانیآتشدر سازمان 

 .شودمیباشد که در ادامه توضیح داده می نوع اصلی دو بر استاندارد با مطابق

 روزانه و مکرر بازرسی -5-5-6-1

 انجام آگاه شخص یا راننده توسط یکارنوبت هر شروع یابتدا در معموالً  و ماهیانه تا روزانه زمانی فواصل در بازرسی نوع این

 طوربه بایستی دارد وجود هاآن تغییر در امکان روزانه طوربه یا و دارند جرثقیل ایمنی در مستقیم تأثیر که اجزایی .شودمی

 مکرر هایبازرسی .گردد رفع و شناسایی گذاردمی تأثیر جرثقیل ایمن عملیات بر که موجود نواقص تا شده بازرسی روزانه

 .نیست زیر عامل چند به محدود ولی باشدمی زیر موارد شامل

 .باشند شده یگذار حفاظ دستگاه کمتحر هایقسمت تمام -

 بازرسی کار شروع از قبل باید رودمی کاره ب …و چرخش آوردن، پایین ،باال بردن عملیات در که دستگاه جزء هر -

 .گردد برطرف و شناسایی موجود احتمالی نواقص تا شده چشمی

 را بازرسی کنید. آن .و متعلقات قالب ،هادرام ،هاقرقره ،دارندهنگه بکسل سیم و باالبرنده بکسل سیم هایقسمت تمام -

 بازشدگی میزان کهو درصورتی شود گذاشته کنار کار از دارد خوردگیترک شکل، تغییر کهدرصورتی جرثقیل قالب -

 .شود خارج سرویس از باشد باید درجه 10 از بیش قالب انحراف و خوردگی تاب میزان یا %15 از بیش آن دهانه

 از یانشانه گونهو هیچ بوده سالم و صاف که کمکی بوم و بوم خود شامل بوم هایقسمت تمام از چشمی بازدید -

 .نشود دیده شده یجوشکار نواحی شکل تغییر ،خمیدگی ،کتر مانند فیزیکی آسیب

 شود بازدید باد مناسب و فرسودگی ازلحاظ هاالستیک -

 شود بررسی پنوماتیک و هیدرولیک هایسیستم در و هوا روغن نشتی -

 و روغن هیدرولیک روغن سوخت، .شود انجام هاقسمت تمام در سازنده دستور با مطابق مناسب کاریروغن -

 .باشد داشته وجود کافی مقدار به کنندهخنک

 باشد گرفته فرا را آن با کار نحوه راننده و شده تعبیه راننده اتاق در مناسب نشانیآتش کپسول -

 قطع تعادلی، هایجک بوم، قالب، کن، قفل هایسیستم ترمز، درام، قرقره، مانند دستگاه عملیاتی یسازوکارها تمامی -

 .شوند بازرسی باید و روشنایی برق تجهیزات هیدرولیک، سیلندرهای ایمنی، تجهیزات برقی، کن

 .شود بازرسی آزاد و شل مهره و و پیچ شده یجوشکار نواحی در کتر وجود ازلحاظ آن و اتصاالت گردان سینی -

 باید تعادلی هایجک .شود بازدید شده یجوشکار نقاط و یظاهر شکل نظر از تعادلی هایجک و ستون سیلندر -

 .شوند و بسته باز آرامیو به کامل طوربه

 گیرند قرار بازرسی مورد صحیح و تنظیمات عملکرد نظر از هاو کالچ ترمزها تمامی -

 بازرسی همواره بودن و کالیبره صحیح کارکرد نظر از بار وضعیت نشانگر الکتریکی کن قطع بوم، باالبر قفل سیستم -

 .شوند

 درست و عملکرد قرائت سهولت ازلحاظ هشداردهنده هایچراغ و هاکنترل نشانگرها، تمامی موتور بودن روشن هنگام -

 .شوند بازدید

 شود بازرسی خوردگیو ترک شکستگی ازلحاظ راننده اتاق هایشیشه تمامی -
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 ایدوره بازرسی -5-5-6-2

 .شودمی انجام دستگاه ایمن و صحیح عملکرد منظوربه قطعات و اجزاء تعویض یا تعمیرات به نیاز احساس اساس بر بازرسی این

 دستگاه بازرسی کمدار .باشدمی تردقیق و ترکامل هاآن از ولی بوده نیز روزانه بازرسی شده ذکر موارد شامل بازرسی نوع این

 بایستی و شده بایگانی و تهیه دستگاه شناسایی اطالعات و سایر دستگاه سریال شماره بازرس، امضاء بازرسی، تاریخ همراه به

 .باشد داشته قرار دسترس در

 استاندارد این با مطابق .انجام شود و مجاز باصالحیت افراد توسط باید مذکور استاندارد اساس بر جرثقیل فنی بازرسی و تست

 توسط باید کار دوباره شروع از قبل اندشده اصالحات و تغییرات دچار نوعیبه که هاییجرثقیل شده، تعمیر تازه هایجرثقیل تمام

 تمام .باشد بازرس دسترس در باید که باشدمی سازنده هایتوصیه بر اساس هابازرسی مبنای .شوند بازرسی مجاز، بازرس

 .شوند بازرسی دقیق طوربه باید هستند فشار تحت هوایی که هیدرولیکی، هایسیستم

 OSHA استاندارد با مطابق ها آالرم و هشداردهنده هایسیستم بوم، دارندهنگه ،32 بار وضعیت نشانگر نظیر ایمنی تجهیزات تمام

 .شود بررسی و کنترل یدبا 1926.1415

 باید تجهیزات این مقاومت و ساختار .باشند  OSHA 1926.1423باید مطابق با استاندارد 33سقوط برابر در حفاظت تجهیزات

 کند حفظ بار ناگهانی افتادن و سقوط از ناشی ضربات مقابل در را جرثقیل که باشد ایگونهبه

 

 سایر موارد بازرسی -5-5-7

بر اساس استاندارد  مورد بازرسی

OSHA1926.1412 
 شرح

کار با دستگاه،  نحوه در دفترچه راهنمای کارخانه سازنده باید چهار مورد زیر ذکر شود: دفترچه راهنمای نحوه کار و تعمیر جرثقیل

 و نگهداری، ظرفیت باربرداری در شرایط مختلف راتیتعمبازرسی، 

 دوار بایستی حفاظ گذاری شوند. هایقسمتهای متحرک مانند دنده، زنجیر و تمامی بخش حفاظ گذاری

 پشت آن در نظر گرفته شود. ژهیوبهتجهیزات مناسب برای حفاظ گذاری منطقه چرخش  حفاظت در برابر چرخش دستگاه

 اتاق ورودی دستگاه نصب شود.های خاص مانند اتاق راننده، بیرون این عالئم در مکان یفشارقوخطر برق  هشداردهنده عالئم

از در رفتن و به عقب برگشتن بوم های هیدرولیکی و ضد شوک برای جلوگیری نگهدارنده بومنگهدارنده 

 نصب گردد

                                                                                                                                                                                     
32 LMI 
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 برای جلوگیری از برگشت به عقب بوم کمکی نصب شود نگهدارنده بوم کمکی

وسیله ایمنی زمانی که بوم در زاویه بیش از حد  یک عنوانبهاین قطع کن هیدرولیکی بوم  قطع کن خودکار باالبر بوم

 .کندمیعمل  گیردمیقرار 

 .رودمیی انتهای بوم به کار هاقرقرهبرای جلوگیری از تماس قالب جرثقیل با  ATBقطع کن الکتریکی 

 .رودمیبرای کنترل حرکت ایمن هنگام جابجایی نفرات به کار  هنگام پایین آوردن بار کنندهکنترلاهرم 

 تجهیزات یا دستورالعمل تراز بودن دستگاه فراهم گردد. نشانگرهای ترازسنجی دستگاه

باشد تا به سیم  یخوردگترکباید صاف و عاری از هرگونه آسیب سطحی و  هاقرقرهشیار  هاقرقره

 باشد. خوردهترکبکسل آسیبی نرسد. فلنج ها نباید شکسته و 

باید  ماندهیباقشود. حداقل میزان سیم بکسل درام باعث آسیب به سیم بکسل می خراشیدگی سیستم باالبر اصلی

 در درام وجود داشته باشد.

های درام ایمن باشد. سیم بکسل و متعلقات وضعیت شیار درام مناسب باشد. وضعیت فلنج

 انتهای آن وضعیت مناسب داشته باشند.

محکم باشند. گواهینامه تعمیرات اجزای  هاپرچو  هاچیپداشته باشند  یخوردگترکنباید  هابوم بوم اصلی و بوم کمکی

 بوم طبق استانداردسازنده موجود باشد.

حالت اولیه و میزان  %15باشد. میزان بازشدگی دهانه قالب از  شدهحکروی قالب  SWL و ضامن ایمنی آن هاقالب

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

نشتی در سطح آن و اتصاالتش وجود نداشته و پوشش خارجی آن سالم باشد. تغییر شکل  های سیستم هیدرولیکها و لولهها، بستشیلنگ

 غیرطبیعی و خراشیدگی بیش از حد در سطح خارجی آن وجود نداشته باشد.

 نوع آنها مطابق با دستورات سازنده باشد.ها، محل استقرار و تعداد جک تعادلی هایجک

تعادلی باید طبق دستور سازنده باشد که در جدول بار جرثقیل  هایجکنحوه استفاده از 

تعادلی باید در میدان دید راننده بوده و راننده از نحوه قرائت و  هایجکاست.  دشدهیق

 استفاده آن آگاه باشد.

 نیستند. تأییدهای شکسته، فرسوده، خراشیده، خورده شده و بریده مورد سیم بکسل سیم بکسل

کافی و میدان دید الزم برای عملیات ایمن را فراهم جای مناسب برای راننده داشته و فضای  اتاق راننده

و کمربند  نشانیآتش، روشنایی، کپسول کنپاکبرفنماید. شیشه شکسته نداشته باشد بوق، 

 داشته باشد.

ترمز اصلی، ترمز توقف اضطراری و ترمز پارکینگ در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. در  یستم ترمزس
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های زنجیری عالوه بر ترمزهای فوق ترمزهای مکانیکی خاصی برای زمانی که دستگاه جرثقیل

 خاموش است تعبیه شده است.

 یخوردگترکگردنده عاری از هرگونه آسیب و فرسودگی و  هایقسمت یهاغلتکو  دندهچرخ سینی گردان

قفل چرخش دستگاه باید در اتاق راننده  سمیمکانباشند.  شدهمیتنظباشند و به طور مناسب 

 وجود داشته باشد.

 کارخانه سازنده بوده و متعلقات آن به طور محکم بسته شوند. تأییدتعادلی باید مورد  هایوزنه تعادلی هایوزنه

 باربرداری ایمن -5-6

فزاینده  یهاسکیرموجود در عملیات لیفتینگ و کنترل مناسب آنها و همچنین  یهاسکیرساده سازی تعیین  منظوربه 

 :گرددیم یبنددستهمنتجه از عوامل مختلف، عملیات لیفتینگ به شکل زیر 

 باربرداری روتین -1

 باربرداری غیر روتین -2

شامل: کارهای عادی روزانه جرثقیل، عملیات باربرداری تکراری دارای تجهیزات یکنواخت )مانند عملیات  باربرداری روتین

 .باشدمیحفاری( و عملیات باربرداری عادی با استفاده از تجهیزات لیفتینگ مناسب 

 :روتین از این قرار است هایباربرداریمشخصات 

 جرثقیل در حین انجام کارهای عادی روزانه -

ظرفیت  %50تن یا وزن کل بار نشان داده شده در کامپیوتر جرثقیل کمتر از  5زن کل بار کمتر از ه ونی کزما -

 در شعاع کاری موردنظر در جدول بار شدهتعیین

 حساس ریغ یهامحلباربرداری در شرایط ایمن و در  -

 شرایط محیطی مناسب -

، باربندها به شکل کاماٌل استاندارد بسته شدهیابیارزو  بار موردنظر از نظر وزن؛ شکل کلی و مرکز ثقل کامالٌ مشخص -

 شده

 .عملیات تکراری با تجهیزات و اپراتورهای مشخص و ثابت -

 غیر روتین شامل: باربرداری

 ،ازکارافتادهعملیات باربرداری ساده با استفاده از تجهیزات لیفتینگ هرزشده و  -

 زمانهمجرثقیل  ا بیشتری عملیات باربرداری پیچیده مانند باربرداری با دو -

 .باشدمیمناسب با اطالعات مهندسی  طرح باربرداری عملیات باربرداری پیچیده/ بحرانی/ سنگین که مستلزم یک -

 :شوندمی یبندمیتقسبه سه دسته  معموالً نیروت ریغعملیات لیفتینگ 
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 :کارهای غیر روتین اما ساده جرثقیل؛ زمانی که  -1

و کمتر از  %50تن یا وزن کل بار نشان داده شده در کامپیوتر جرثقیل بیشتر از  25زن کل بار کمتر از و -

 در شعاع کاری موردنظر در جدول بار شدهتعیینظرفیت  %75

 بار موردنظر مشخص و وزن آن ارزیابی شده -

 مرکز ثقل بار زیر نقطه باربرداری -

 ارتفاع سقف محیط باربرداری در حد نرمال -

 و محصور دارمشکلحیط باربرداری فاقد نقاط حساس؛ م -

 ...تجهیزات باربندی مناسب باربرداری در دسترس، باربندها به شکل کامالٌ استاندارد بسته شده و -

 :کارهای غیر روتین و پیچیده جرثقیل؛ زمانی که -2

 شعاع کاری موردنظر در %75تر از تن یا وزن کل بار نشان داده شده در کامپیوتر جرثقیل بیش 25وزن کل بار بیشتر از 

 لودچارت شرکت سازنده 80تن و همچنین بیشتر از % 30ا وزن کل بار بیشتر از ی

 خرابی؛ نامناسبی یا عدم دقت نصب بار به علتاستمرار یک پروسه باربرداری با تجهیزات مختلف  

 برای بلندکردن یک بار زمانهممانند استفاده از دو جرثقیل  زمانهم طوربهاستفاده از دو یا چند تجهیز باربرداری 

 .و محصور دارمشکلمحیط باربرداری دارای نقاط حساس؛ 

 ه:کارهای غیر روتین و پیچیده / بحرانی / سنگین جرثقیل؛ زمانی ک -3

شعاع  در %90تن یا وزن کل بار نشان داده شده در کامپیوتر جرثقیل بیشتر از  75وزن کل بار بیشتر از  -

 کاری موردنظر

 شرکت سازنده ظرفیت بار 80تن و همچنین بیشتر از % 50یا وزن کل بار بیشتر از  -

شدن پروسه  دارادامه لیبه دلاستمرار یک پروسه باربرداری با افراد مختلف مانند تغییر نفرات شیفتی  -

 باربرداری ناشی از خرابی؛ نامناسبی یا عدم دقت نصب بار

تولیدی تجهیزات مختلف و  یهادروکربنیهناشی از  شدهآلودهحساس یا  یهاطیمحدر فعالیت باربرداری  -

 در زیر سقف و نزدیک خطوط انتقال برق شدهانباشته

برای  زمانهممانند استفاده از دو یا چند جرثقیل  زمانهم طوربهاستفاده از دو یا چند تجهیز باربرداری  -

 بلندکردن یک بار

 (دارادامههای لیفت) گرید، انتقال دادن بار از یک تجهیز باربرداری به تجهیز کوپتریهل لهیوسبهباربرداری  -

 و محصور دارمشکلمحیط باربرداری دارای نقاط حساس؛   -

 بار موردنظر از نظر تخمین وزن و تعیین مرکز ثقل بار نامشخص  -

صدمه به آن خسارت زیادی  نیترکوچک وارد شدن در صورتبار موردنظر از نظر اقتصادی بسیار گران و   -

 به آن وارد شود

 راستانداردیغ صورتبهتنظیمات باربندها   -
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 .محل تخلیه بار در محیطی با ارتفاع بسیار پایین و دور از دید  -

 34طرح باربرداری -5-6-1

تخاب تجهیزات صورت سیستماتیک، ارزیابی فاکتورهای مهم در باربرداری و در محل باربرداری شامل انطرح باربرداری به 

که  کندمیمناسب برای عملیات لیفت، تعیین نفرات مختلف مرتبط با فرایند از ابتدا تا انتها و شرح وظایف هریک را توصیف 

 .های غیر روتین و سنگین کاربرد داردهای روتین و ساده و هم برای لیفتهم برای لیفت

انجام پذیرد، ابتدا باید پارامترهای  یامخاطرهاینکه فرایند باربرداری بدون هیچ  منظوربهدر انجام یک لیفت مشخص 

این کار، بازرسی اصولی توسط شخص بازرس و کارشناس مربوطه و همچنین دید عمیق  یالزمهمشخص گردند و  کنندهنییتع

 .ین و انجام پذیردکامل تدو طوربهباید طرح باربرداری . بنابراین، باشدمیاز تمامی زوایای کار 

آن فرایند لیفت قبل از انجام آن در  در خصوصزمانی که یک عملیات باربرداری قرار است انجام گیرد باید تمامی موارد الزم 

که در صورت  است یالزامو کارشناسی شده دقیق سک یبدین منظور، وجود یک ارزیابی ر د.کامل بررسی شو طوربهسایت 

تغییرات پرسنل، تجهیزات،  مثالً) ارزیابی و بررسی گردند باشندمیاینکه هنوز برای آن پروسه قابل اجرا وجود، باید برای تعیین 

 گردد. د هریک منجر به تغییر ارزیابی ریسکتوانمیجانمایی سایت یا محیط کار 

سترسی کافی به نقاط مختلف برای تعیین و توصیف دقیق لیفت، پارامترهای وزن بار، شمای کلی بار، مرکز ثقل بار و قابلیت د

فضایی که تجهیزات لیفتینگ مورد استفاده قرار و  هامحلابتدایی و انتهایی بار و چگونگی قرارگیری بار در آن  یهاتیموقع، بار

 .موردنیاز هستند گیردمی

ضور داشته باشند. تمامی نفرات درگیر در پروسه باربرداری باید وظایف شخصی خود را دانسته و در محل استقرار خود ح یهمه

نفرات درگیر در باربرداری باید امکان دسترسی و همچنین فرصت کافی برای بازبینی یا مرور نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و 

کامالٌ واضح در جریان ریز پروسه قرار گرفته و همگی  صورتبهرا داشته باشند تا اطمینان حاصل گردد که همه  طرح جزئیات

کنترل عملیات آگاهی کامل داشته باشند. این عمل، هماهنگی بین تمامی اعضای تیم باربرداری را  ینحوهباید به روش اجرا و 

 .کندمیبیشتر 

ینگ سایت هدایت و انجام گردد. هرگونه تأییدشده لیفتطرح  مطابق با دقیقاً عملیات لیفتینگ باید از ابتدا تا انتهای فرایند 

کامل متوقف شده و پس از اطمینان کامل از ایمن بودن کار برای  طوربهانجام گیرد که ابتدا کار  یدر صورتباید آن  تغییر در

ز عملیات از باید در هر زمان ا باربرداری، عملیات ادامه پیدا کند. اپراتور تجهیزات طرح عملیات با تغییر مربوطه در یادامه

                                                                                                                                                                                     

34 Lifting Plan 
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عالمت توقف اضطراری اطاعت کرده و کار باربرداری را متوقف کند، مهم نیست چه کسی از گروه عملیات لیفتینگ فرمان 

 .توقف اضطراری را صادر کرده است

مختص لیفتینگ دارد، یک شخص مجرب باید برای عالمت  عالمت دهندهزمانی که عملیات باربرداری احتیاج به کنترل توسط 

عالمت دهنده باید کاماٌل هماهنگ شده، یکسان و  شدهتعییندن به اپراتور تعیین گردد. این عالئم مابین اپراتور و شخص دا

مناسب و مختص همان جرثقیل در هنگام عملیات باربرداری باید کاماٌل در معرض دید  جدول باریا شنیدن باشد.  دنیدقابل

ود باید از قبل با ظرفیت اسمی تمامی تجهیزات باربرداری مطابقت داده شده و کاماٌل باری که قرار است لیفت ش. اپراتور باشد

 توسط تجهیزات کمک باربرداری محکم بسته شده باشد. اپراتور تجهیزات باربرداری به هیج وجه نباید در هنگام معلق بودن بار

 .قیل فاصله بگیرد)تحت بار بودن جرثقیل( کنترل جرثقیل را رها کرده و از محل کنترل جرث

جرثقیل کامل بیرون نیامده  یهیپاهای جرثقیل محیا نباشد و جک یهیپا یهاجک باز کردندر شرایطی که فضای کافی برای 

 باید محاسبه گردد.باشند، میزان رنج توانایی جرثقیل در باربرداری 

که الزم است پیش از انجام عملیوات  گرددیم استفاده HSE-FO-55 طرح عملیات باربرداریفرم در طرح عملیات باربرداری از  

 .باشدمیانجام عملیات بالمانع  توسط ...طرح باربرداری  تأییدتهیه گردد و در صورت 

لیفتینگ بوده که  ینهیزمعبارتست از شخصی که دارای تجربه کاری و دانش فنی کافی و مناسب در  لیفت زیربرنامهطراح یا 

 .باشدمیتائید شده  ...توسط طور کامل بوده و طرح باربرداری به یهیتهقادر به 

 نحوه جابجایی بار -5-6-2

جهات اطمینان حاصل کنند.  یهمهباید از محکم بسته شدن بار و همچنین باالنس بودن بار در  قبل از باربرداری، ریگرها

همچنین باید از ایمن بودن مسیر عبور بار از نظر برخورد با نفرات مختلف و موانع احتمالی موجود در مسیر کامالٌ مطمئن 

فاصله گرفتن بار از  یلحظهگردند. در ابتدای اولین لیفت، اپراتور تجهیزات لیفتینگ باید با دقت تمام، عملیات بلندکردن بار از 

احتمالی و اتفاقات  یهالغزشداشته و چک کند تا از  نظر ریزآن در بعضی مواقع را  داشتننگهزمین تا ارتفاع گرفتن آن و 

 .آید به عملمتعاقب آن جلوگیری 

 یاگونهبه دقیقاً عمود بر بار، اسلینگ شل را  صورتبهباالی بار  ینقطهاطمینان از قرارگیری قالب باربرداری در مرکز و  منظوربه

باید تنظیم کرد که انحراف بار از محور مرکزی فرضی به حداقل برسد. برای کنترل بار در عملیات باربرداری مختلفی که بارهای 

یا طویل با ابعاد مسطح دارند باید بلت های اتصالی مخصوص و کامالٌ استاندارد مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان بار  کریپغول

فرم مخصوص خود در محل مناسبش جانمایی کرد. این بلت های اتصالی باید کامالٌ محکم به بار بسته شوند تا از موردنظر را به 

نباید برای کشیدن بار روی زمین استفاده کرد. در  وجههیچبهآید. از جرثقیل  به عملجلوگیری  سازحادثهاحتمالی  یهاتکان

 .دور وایر بر روی درام وینچ باقی مانده باشد 5 هنگام باربرداری در هر شرایطی نباید کمتر از
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عملیات را داشته و در  در موردبعد از اتمام عملیات باربرداری، تمامی نفرات درگیر در فرایند لیفت باید فرصت بحث و گفتگو 

س اجرا و نصب و اقدام کنند. مسئوالن اصلی عملیات شامل سوپروایزر لیفتینگ، مهند Plan Liftingراستای بهبود یا اصالح 

عملیات را مستند و بایگانی کرده و برای لیفت های بعدی مورد استفاده قرار  یحاصلهمهندس لیفتینگ سایت هریک نتایج 

 .دهندمی

 شرایط اضطراری -5-6-3

، وضعیت دریا، قابلیت وهواآب لیاز قب) تمامی پارامترهای بحرانی لیفتینگ مناسب در مقابل تغییر شرایط العملعکس برای

سایت، تجهیزات لیفتینگ،  یهایخروجمجاور محل باربرداری و تأسیسات، ورودی و  یهاتیفعالدید، پایداری و شیب زمین، 

 کهیدرصورتمشخص و شناسایی گردند.  طرح باربرداری باید در حین ارزیابی ریسک و آماده کردن (... خود پرسنل باربرداری و

بار در ارتفاع، سیستم کامپیوتر جرثقیل با خطا مواجه شد، یا جرثقیل به حالت  داشتننگهباربرداری و  در هنگام عملیات

که دالیل خطای ایجاد  یاگونهبهجدید ارائه داد طرح باربرداری  ناپایداری درآمد، بار باید بر روی زمین قرار گرفته و باید یک

 .شده در شرایط قبلی را کامالٌ رفع نماید

 پیشگیری از بروز شرایط ناایمن توجه به موارد زیر ضروری است: منظوربه

 سطح زمین باید سفت، صاف، تراز و محکم باشد

 تعادلی باید صفحات محکم چوبی یا فلزی برای توزیع مناسب فشار قرار گیرد هایجکزیر  -

 جرثقیل در تمام جهات تراز شود -

 طور دقیق مشخص شودوزن بار به -

 شده و قالب جرثقیل باالی آن باشندتعیین مرکز گرانش بار -

 طور دقیق مشخص شودشعاع بار باید به -

 طور دقیق مشخص شودطول بوم به -

 طور دقیق مشخص شودزاویه بوم به -

 سرعت و جهت وزش باد مشخص شود -

 ها رد شودطور متعادل و متقارن از قرقرهسیم بکسل باید به -

 انتخاب شود SWL اسلینگ مناسب با توجه به شرایط کار و -

 تمام حرکات باید به آهستگی و آرامی و با دقت انجام شود -

 ریزی تأییدشده انجام شود.ها بر اساس دستورالعمل ایمنی و برنامهتمام فعالیت -

 مدیریت ریسک باربرداری -5-7
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ریسک، ی مدیریت جزئی از پروسه عنوانبهاحتمالی باید ارزیابی و کنترل شوند.  یهاسکیرعملیات باربرداری،  هر نوعبرای 

، شدت مخاطرات و احتمال وقوع آنها وستهیپهمبهتعیین مخاطرات  منظوربهابتدا یک ارزیابی ریسک برای هر عملیات لیفتینگ 

 .گیردمیانجام 

 :باشدمیموارد مهم در ارزیابی ریسک عملیات باربرداری شامل موارد زیر 

 ، قابلیت در دسترس بودن نقاط مختلف بار در زمان لیفتوزن، اندازه، شکل و مرکز ثقل بار -

 روش باربندی تجهیزات کمک باربرداری/ متصل کردن / تفکیک کردن بار -

 بودن تجهیزات لیفتینگ استفادهقابلشرایط و میزان  -

 هاموقعیت مکانی ابتدا و انتهای بار و چگونگی قرارگیری بار در آن محل -

 نواحی باربرداریمالحظات سطح زمین و زیر زمین  -

 لیفتینگ یازکارافتادهتجهیزات قدیمی و بیش از حد استفاده شده و  -

 هر لیفت زمانمدتها و تعداد لیفت -

 بار یهیتخلمجوز کاری، میزان روشنایی محیط باربرداری و  یهاتیمحدودو  وهواآبشرایط محیطی شامل   -

و پنوماتیکی بر روی  یکیدرولیه شامل خطوط فعال الکتریکی،بار )مخاطرات احتمالی مجاور بار، موانع، مسیر عبور   -

 (ی باالسری ایجادکننده مانع حرکت بارهاسازهو  هاپلزیر زمین،  یهایکارزمین یا زیر زمین، کاندوییت 

 طوالنی در هوا نسبتاًعملیات باربرداری در شرایط معلق ماندن بار برای مدت   -

 برای تجهیزات و ابزارآالت لیفتینگ، اپراتور و پرسنل باربرداریخروجی اضطراری  هایراهدسترسی به   -

 میزان تجربه، صالحیت و آموزش پرسنل مختلف و تعداد پرسنل موردنیاز برای هر نوع عملیات -

 بازرسی یا عدم بازرسی قبل از استفاده از تجهیزات توسط اپراتور یا سوپروایزر لیفتینگ  -

رایط و در هر زمان توسط هریک از پرسنل باربرداری شامل اپراتور، عالمت دهنده میزان قابل دید بودن بار در هر ش  -

 ... و

 ، طناب بندی و سیم بکسل اندازی )ریگری(باربرداری هایریسکخطرات و  -5-7-1

الزم در خصوص مسائل ایمنی  هایآموزشباربرداری و ریگری مشغول هستند،  هایفعالیتالزم و ضروری است، افرادی که در 

استاندارد باربرداری آشنا باشند. تجهیزات و ادوات باربرداری فقط باید توسط افراد  هایروشرا دیده باشند و با اصول و 

 مورد استفاده قرار گیرند. ایحرفهو  دهیدآموزش

 بنددمیکسی که بار را با طناب یا سیم بکسل  ناشی از عدم دانش کافی ریگر ]سیم بکسل انداز، معموالًاغلب حوادث باربرداری 

که آموزشی از قبیل آموزش مبانی و اصول ایمنی در باربرداری و ریگری یهابرنامه. باشدمی[ کندمیآن را هدایت  ییجاجابهو 

و عمومی در  است، به افراد مشغول در این زمینه، یک دانش کلی شدهدهیدتدارک  هارساختیزتوسط انجمن بهداشت و ایمنی 

 .دهدمیخصوص رعایت نکات ایمنی در هنگام انجام عملیات باربرداری و ریگری 

 

 طبق اصول ایمنی، در یک عملیات باربرداری ایمن یک ریگر باید از مسائل زیر آگاه باشد:

 وزن بار و تجهیزات باربرداری )سیم بکسل، طناب، قالب و ...( -



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 105 صفحه:

 

 

 ظرفیت دستگاه باالبر -

 هر یک از تجهیزات )طناب، سیم بکسل، اسلینگ ها، و ...(. حداکثر بار مجاز -

بار در  کهینحوبهبلند کردن بار را تعیین کند،  ینحوه، این شخص ریگر است که باید هاتیظرفو  هاوزنپس از مشخص شدن 

 ، دارای ثبات و پایداری الزم باشد.ییجاجابههنگام بلند شدن و 

که خطرات احتمالی در هنگام عملیات باربرداری را تشخیص دهند و از وقوع  سازدیمریگرها را قادر  کمکمآموزش و تجربه، 

بر ایمنی عملیات، عواملی که باعث کاهش ظرفیت تجهیزات  رگذاریتأثآنها جلوگیری کنند. ریگرها باید از عوامل و عناصر 

یم بکسل اندازی، لیفتینگ ]بلند کردن[ و لندینگ ]زمین صحیح و ایمن بستن، طناب بندی، س هایروش، و همچنین شوندمی

صحیح بازرسی و استفاده از اسلینگ و سایر تجهیزات  ینحوهریگرها باید  ضمناًگذاشتن یا فرود آوردن[ بار آگاه باشند. 

 باربرداری را بدانند و آشنایی الزم در این خصوص را داشته باشند.

از وقوع  توانمیصحیح و ایمن باربرداری  هایروشو پیروی از اصول ایمنی و استفاده از با استفاده از کارکنان مهارت دیده 

اپراتور یک جرثقیل با یک ریگر یا تیم  کههنگامیجلوگیری کرد.  هاجرثقیلبسیاری از حوادث در هنگام باربرداری و کار با 

در خصوص  قبالًباربرداری آگاه باشد و  یهاجنبهز تمامی ، بسیار مهم و حیاتی است که آن اپراتور اکندمیباربرداری همکاری 

 با یکدیگر به توافق رسیده باشند. هاعالمتو  هاگنالیسروش ارتباطی، 

 بستن، بلند کردن و زمین گذاشتن بار ]طناب بندی و باربرداری[ -5-7-2

و افتادن بارها در هنگام بلند کردن، آنها را طناب بندی کنید. بارهای معلق باید قبل از  ییجاجابهبرای جلوگیری از  -

 متعادل ]باالنس[ شده باشند. خوبیبهو حرکت دادن، با ایمنی کامل و  ییجاجابه

 قبل از باز کردن قالب و اسلینگ ها از بار، باید بار با ایمنی کامل فرود آمده باشد و بالک شده باشد. -

در تمامی لحظات بار را تحت کنترل داشته باشید. برای جلوگیری از حرکت ناخواسته، از یک یا چند تگ الین  -

 استفاده کنید.
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شفاف روی آنها درج یا حک  کامالً  صورتبهتعادل باید  یهالهیمو  هانیشاهمشخصات فنی ]وزن و حداکثر بار مجاز[  -

 شده باشد و متناسب با کاربردشان از آنها استفاده شود.

هرگز طناب باربرداری را دور بار نپیچید. بار را فقط به قالب وصل کنید، آن هم با استفاده از اسلینگ ها یا سایر  -

 تجهیزات باربرداری.

 خط بار را به باالی مرکز ثقل بار بیاورید. باید حتماًقبل از اینکه عملیات باربرداری را شروع کنید،  -

، مراقب دستان خود باشید و دستان خود را از نقاط خطرناک دور شودمیزمانی که عملیات باربرداری شروع  -

 ]تا بین بار و اسلینگ گیر نکند[. داریدنگاه

 ، از دستکش استفاده کنید.کنیدمیی فوالدی )سیم بکسل( کار هاطناببا  کههنگامی -

، اطمینان حاصل کنید شوندمی، و از اسلینگ ها رها شوندمی، به پایین آورده شوندمیبارها به باال کشیده  کههنگامی -

، شوندمیخطرناک دور باشند. زمانی که اسلینگ های رها، کشیده  یمحدودهافراد کنار ایستاده باشند و از  یهمهکه 

 شده و در هوا پرتاب شوند. کنند و ناگهان رها ریگ بارممکن است به زیر 

 به بار متصل شده باشد. خوبیبهقبل از اینکه باربرداری را شروع کنید، چک کنید که اسلینگ  -

 معلق کار نکنید. بارکیهرگز زیر  -

مناسب تدوین و اجرا  یهادستورالعملموقت تعمیر نکنید. برای تعمیر اسلینگ ها، باید  طوربههرگز یک اسلینگ را  -

 شود.

 ایمن مهار کنید و یا اینکه از اسلینگ جدا کنید. صورتبهاز بلند کردن بار، بندهای بالاستفاده در اسلینگ را قبل  -

 

 
 

 [ نکنید مگر اینکه قالب، مخصوص آن کار طراحی شده باشد.point-loadهرگز باری را با نوک قالب بلند ] -

و آهستگی شروع کنید تا مطمئن شوید بار رها است  یآرامبهدر هنگام بلند کردن، سعی کنید عملیات بلند کردن را  -

 .کنندمیبندهای اسلینگ، بار را گرفته و بلند  یهمهگیر نکرده است[ و  ییجابه]

 یآرامبهبپرهیزید. اسلینگ را سعی کنید از تکان و حرکت شدید و ناگهانی بار در هنگام بلند کردن و پایین گذاشتن  -

 بلند کنید. از بلند کردن و تاب دادن بار در باالی سر کارگران خودداری کنید. تدریجبهو  ترتمامهر چه 

 بالاستفادهی هاساقمهار  -83شکل 
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اسلینگ  یهمه، اطمینان حاصل کنید که کنیدمیاستفاده  بارکیوقتی از دو یا چند اسلینگ برای بلند کردن  -

 باشند. شدهساختهها از یک جنس 

اسلینگ ها  یدگیدبیآسد از توانمیبل از پایین آوردن بارها، بالکینگ کافی و الزم را فراهم کنید. بالکینگ ق -

 جلوگیری کند.

 

 ایمنیاقدامات کنترلی  -5-8

 کلیات -5-8-1

 به شرح زیر است: باربرداریموارد ایمنی هنگام  نیترمهم

دستگاه برای مدت معین  هایقسمت. دستگاه بایستی مجوز سالمت فنی را از مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی 1

 .شودمیصادر 

 مطمئن شوید. ترمزهاقطع کننده و  دیو کلبودن سیم بکسل ها  سالم پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن،      .2

 را امتحان کنید. هااهرمو قبل از شروع کار هوک      .3

 الوار قرار دهید. هاجکدر زیر  حتماً را بازرسی نموده و محل پیش از جک زدن،     .4

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

 متر است. 6حداقل فاصله ایمن از جریان برق       .6

 ا مطلع سازیدبوق زدن دیگران ر با پیش از بلند کردن بار،     .7

فنی در مورد کار خود را  و اطالعات داندیم دقیقاًمربوط به کار خود را  نیو قوانمطمئن شوید که ریگر شما عالئم      .8

 دارد.

 را بداند. جدول بارراننده باید طرز کار با جدول بار      .9

 کنترل واحد ایمنی جابجا گردد. با وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد، اگر .10

 نوشته شده باشد میزان بار مجاز S.W.Lبدنه تمامی وسایل باالبرنده باید  یرو .11

 هوای طوفانی یا بادهای شدید کار باید متوقف گردد. در .12

 معاینه پزشکی شوند.. و معتبر باشندجرثقیل بایستی دارای گواهینامه  رانندگان .13

زمان کافی برای  ،ردد تا در صورت بروز اشکال در نصبنصب گ صبح حتماً سنگین با نظارت مسئولین ایمنی و یبارها .14

 رفع آنها وجود داشته باشد.

 راننده باید در کابین خود نشسته باشد. یریو بارگزمان تخلیه  در .15
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 و.. توسط راننده ممنوع است صوتضبطکار گوش کردن به  هنگام .16

 صورت گیرد. یآرامبهبایستی  هیو تخلعملیات بارگیری  یتمام .17

 شود. داشتهنگه معلق در هوا صورتبههیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طوالنی  تحت .18

 کابین قفل شود. و در از اتمام کار بوم جمع شود پس .19

 .افقی روی زمین قرار گیرد صورتبهنوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است  در .20

 سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید بکار نگیرید. شودیمزمان استفاده از تک وایر اهرم سقوط آزاد را که سبب  در .21

 بلند کرد توجه نمایید. توانیمبه مقدار باری که  جیبزمان استفاده از  در .22

 باید فقط فرمان ریگر را برای جابجایی بارها رعایت نماید. راننده .23

 بایستی یک نفر باشد گریر .24

 دیگر قرار نگیرد. هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم تحت .25

کرد در نوع بوم خشک بوم بایستی به  را جمعبوم  توانیمبخورد در نوع تلسکوپی  به همتعادل جرثقیل  چنانچه .26

 سمت باال کشیده شود.

 کنترل شوند.35 طناب مهار لهیوسبهبارها ونیز سبد حمل نفر در زمان جابجایی  هیکل .27

 بکسل و شکل بسته شود. نبایستی به هوک، طناب مهار .28

 سایز بایستی جداگانه حمل شوند. نظر ازمختلف  یبارها .29

 زیر و روی بار معلق نایستید هرگز .30

 دارد استفاده نمایید. S.W.Lکه  استاندارد و.. هوک ،ریوا ،شگل ،هاتسمه. از 31

 بایستی نحوه کار کردن با آن را بدانند. رریگ و و رانندهدر اتاق راننده الزامی بوده  نشانیآتشکپسول  نصب .32

 تعادلی استفاده نمایید. هایجکاز  حتماًزمان پارک کردن جرثقیل  در .33

 یکدیگر موازی باشند و بابیرون آمده  کامالً تعادلی در حین کار بایستی  هایجک .34

 باالبرنده و.. نبایستی نشتی روغن داشته باشند. یبازوها تعادلی، هایجکوسیله هیدرولیکی مانند  چیه .

 زمان حرکت دستگاه هیچ فردی سوار دستگاه نشود حتی ریگر. در .36

 نقش مهمی در جلوگیری از سقوط بار دارد. 36نگهدارنده هوک ضامن .37

                                                                                                                                                                                     

35 TAG LINE 
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 کار را به نحوی تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد. طیشرا ر،د در زمان انتقال باتوانمیبد جوی  طیشرا .38

بر جرثقیل  تواندیمدر مرکز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غیر این صورت بار  کامالً  یستیبا زمان بلند کردن بار، در .39

 (دیآیدرمپاندولی  صورتبهبزند )بار  به همرا آن و تعادلاعمال نیرو کرده 

 انتقال بار کسی روی بار یا قالب جرثقیل آویزان نشود. زمان نقل و در .40

 زمان جابجایی بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد در .41

 قبل از کار چک شوند تازدگی یا پارگی نداشته باشندبلت  .42

 شوداستفاده  37زنجیر از پدینگ به بلت و از صدمهی تیز بار برای جلوگیری هاگوشه در .43

 بلت یا زنجیر را از زیر بار نکشید هرگز .44

 زیر بار سنگین قرار نگیرند. ریزنج ،بکسل باشید که بلت، مواظب .45

 مناسبی نگهداری شوند. در جای خشک و ، کابل و زنجیربلت .46

 است متریلیم 600اجسام ثابت  فاصله بین جرثقیل در حال گردش و حداقل .47

 ی سیم یا وسیله دیگر برای ارتباط استفاده نمایدد از رادیویببیند و در جایی که راننده دید ندار بار را دقیقاً باید  راننده .48

 در وضع خوبی قرار داشته باشد ییو شنواباید از نظر بینایی  راننده .49

 روشن و شفاف بیان شوند. واضح، ،دقیق هامیو تصمدستورات  یتمام .50

 با راننده هماهنگ باشد استاندارد ریگری را بداند وهای باید عالمت گریر .51

 اطیبااحتاز زمین بلند کنید و اگر اتفاقی نیفتاد  متریلیم 150که سنگین هستند ابتدا به اندازه  ییبارهاجابجایی  یبرا .52

 کامل بار را جابجا نمایید

مناسبی دارند جابجا شوند تا از سقوط بار  و ارتفاعمحکم  کامالًهایی که مانند آجر یا سنگ توسط بسکت لیوسا .53

 جلوگیری شود

معین  مشخص و )خطر سقوط بار و..( تابلوهای هشدار دهند نظیر توسط نوار خطر و کامالًباربرداری  محوطه اطراف .54

 شوند.

 جابجا شوند و از آویزان شدن به هوک خودداری نمایند. 38بسکت لهیوسبهکنند بایستی که در ارتفاع کار می ینفرات .55

                                                                                                                                                                                     

36 SAFETY LATCHES 

37 SOFTNER 

38 Man Basket 
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 برای کوتاه کردن طول آنها خودداری شود. رهایزنجگره زدن  از .57

 برگه ثبت شود و درسالیانه بررسی  و انهیماه ،یهفتگ جرثقیل به شکل روزانه، هایقسمت یتمام .58

 وصل شوند.های دو یا سه ساقه بایستی توسط حلقه به شگل نگیاسل .59

 .باشدمیدرجه  90 هاساقهبین  هیزاو .60

 نبایستی بکار برده شوند اندخوردهکه ضربه  ییهامیو سها بکسل .61

 استفاده نکنید. و مهرهافزایش طول زنجیر از پیچ  یبرا .62

مورد استفاده قرار نباید  درصد( 5رشته )بیش از  20از  رشتهیکو پارگی  یزدگزنگ ها در صورت زدگی،بکسل میس .63

 گیرند.

 آلوده شوند. (باز و.. ،ی نبایستی به مواد شیمیایی )اسیدمصنوع های طبیعی وطناب .64

 بدون تاب خوردگی باشند. صاف و کامالً ا بایستی هنگیاسل .65

 .نشوداستفاده انتهای مسدود نشده( ). از بکسل بدون 66

 ها زیر بار نمانندبکسل را روی الوار باریک بگذارید تا بلت و بار .67

 و راننده فضای کافی برای انجام عملیات را داشته باشد. خلوت آزاد، کامالً عملیات بایستی  محوطه .68

 محوطه عملیات بایستی فراهم گردد. ییروشنا .69

 و.. بایست سالم باشند. ترمز ،خط ،عقب ،جلو ثقیل شامل بوم،جر یهاچراغ .70

 وجود نداشته باشد موردنظربین راه رسیدن بار به محل  یمانع .71

 فرود بار را بررسی نمایید. از شروع کار محل بارگیری و قبل .72

 باشد لیو جرثقکار در سراشیبی مراقب سقوط بار  هنگام .73

 تعادلی را از برخورد با موانع محافظت نمایید. هایجک. 74

 مراقب باشد تا افراد زیر بار نباشند. کامالً کنید که بار را جابجا می یموقع .75

 باشند و روی یکدیگر پیچ نخورده باشند. قرارگرفتهدر درام  کامالًها بکسل میس .76

بین  آالتنیماش بچینید که امکان برداشتن ایمن آن وجود داشته باشد و فضای کافی برای تردد همیرورا طوری  بار .78

 آن در نظر گرفته شود.

 ها نبایستی خم شوند.بکسل میس .79
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فلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری  تماس آنها با اسیدها و و ازشوند  کاریروغنها طبق توصیه سازنده بکسل میس .80

 شود.

 

 هااسلینگ  وتجهیزات باربرداری و بازرسی فنی  ایمنی یهاهیتوص -5-8-2

باشد. این نیازمند این  نانیاطمقابل ییجاجابهبار باید به نحوی طناب بندی شود که پایداری و ثبات آن در هنگام بلند کردن و 
است که ریگر دانش کافی در خصوص تنظیمات اسلینگ و استفاده از تجهیزات و ادوات مرتبط با باربرداری مانند شگل ها، قالب دینام 

 سیم بکسل را داشته باشد.[، و ایگوشواره]پیچ 

 .باشدمیاصول ایمنی  یهاالزمه نیتریاساستعیین حداکثر بار مجاز تجهیزات باربرداری نیز مانند تعیین وزن بار، یکی از 

زمانی که از ایمنی تجهیزات یا مناسب بودن آنها اطمینان خاطر ندارید، از آنها استفاده نکنید، تا زمانی که مناسب بودن آنها 

 شود. تأییدتوسط فردی صاحب صالحیت و شایسته 

شرایط ایده آل، در  برای شرایط ایده آل تعریف شده است و این غالباًحداکثر بار مجاز تمامی تجهیزات باربرداری و طناب بندی 

بر حداکثر بار مجاز تجهیزات و ادوات از قبیل  رگذاریتأث. بنابراین مهم است که عوامل شودمییافت  ندرتبهمیدان عمل 

 ساییدگی، فرسایش، زاویه نادرست اسلینگ، باربرداری با نوک قالب، و مرکز ثقل را شناسایی کنید.

استفاده کردن از آن آشنا باشید، و ظرفیت آن را با طناب یا زنجیری که تجهیزات  ینحوهتجهیزات مناسب را انتخاب کنید، با 

 مقایسه کنید. شودمیبر روی آن استفاده 

هوایی، فقط باید از تجهیزاتی استفاده شود که از  هایباربرداریتمامی اتصاالت باید از قدرت کافی و مناسب برخوردار باشند. در 

 ظرفیت آن روی آن حک شده باشد.د و جنس آلیاژ فوالد باش

 از: اندعبارتمرتب، قبل از هر باربرداری بازرسی کنید. برخی از عالئم خرابی  صورتبه تجهیزات را

 ساییدگی -

 ترک -

 خوردگی و فرسایش شدید -

 تغییر شکل / خمیدگی -

 جفت نشدن قطعات -

 آشکار یدگیدبیآس -

 

 هابکسلسیم -5-8-3

 بکسل مناسب با مورد استفاده باشد.اطمینان حاصل کنید که نوع و ساختار سیم  -

های سازنده، استانداردها و چگونگی انتخاب، استفاده، ایمنی و بازرسی فنی و نگهداری سیم بکسل با توجه به توصیه -

 های مربوطه انجام گیرد.دستورالعمل

 کنید. کاریروغنسازنده بازرسی و  یکارخانهمرتب مطابق با راهنمای  صورتبهسیم بکسل را  -



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 112 صفحه:

 

 

هرگز بیش از حداکثر بار مجاز سیم بکسل به آن بار متحمل نکنید. تا حد امکان از وقوع شاک لودینگ جلوگیری  -

و دقت شروع کنید، و  اطیبااحتکنید. برای اینکه مطمئن شوید هیچ بخشی از سیم بکسل شل نیست، باربرداری را 

 و پیوستگی اعمال کنید. یآرامبهفشار را 

 استفاده کنید. تربزرگ یهااندازهبیشتری را لحاظ کنید و سعی کنید از سیم بکسل با  در موارد زیر احتیاط -

 وزن دقیق بار معلوم نیست. -

 احتمال شاک لودینگ وجود دارد. -

 شرایط غیرعادی یا بسیار دشوار است. -

 احتمال خطر برای کارکنان وجود دارد. -

 و محافظ ]مانند چرم، پالستیک و پارچه[ استفاده کنید. ی تیز از حائلهالبهو  هاگوشهبرای محافظت سیم بکسل در  -

 اگر سیم بکسل زیر بار یا سایر اشیاء و اجسام بود، سعی نکنید با کشیدن، آن را از زیر بار درآورید. -

 به پایین پرتاب نکنید. هایبلندسیم را از ارتفاع و  -

 سیم بکسل های بالاستفاده را در مکان خشک و تمیز نگهداری کنید. -

شدگی، خمیدگی، ، ساییدگی، لهخوردگیپیچها را ازلحاظ هرگونه آسیب شامل بکسلراننده باید قبل از کار، سیم -

 شکستگی و هرگونه تغییر شکل غیرطبیعی بازرسی کند.

 یا له شده استفاده نکنید. خوردهچیپهرگز از سیم بکسل های پاره شده،  -

 مهار شده باشد. خوبیبهاطمینان حاصل کنید که انتهای هر دو سر سیم بکسل  -

 ، همیشه از تیمبل یا گوشواره استفاده کنید.هاچشمهدر  -

 طور آزادانه و روان حرکت کنند.ها باید بهبکسلسیم -

م نکشید زیرا ممکن ، برای باز کردن حلقه، سیم بکسل را محکجادشدهیا یاحلقهاگر در سیم بکسل های رها و آزاد،  -

ایجاد شد، حلقه را باز کنید. اگر سیم بکسل پیچ یا  یاحلقهاست باعث پیچ خوردن یا شکستن سیم بکسل شود. اگر 

باز کنید،  خوبیبهرا  خوردگیپیچهم که تاب و  هرچقدرآن همیشگی خواهد بود.  یدگیدبیآستاب بخورد، خرابی و 

 ضعیف برای همیشه ضعیف باقی خواهد ماند. ینقطه هم باز

 ضربات شالقی و لرزش غیرعادی خط را بررسی کنید. -

 ی برعکس جلوگیری کنید.هاشدناز تا  -

 متناسب با سیم بکسل مورد استفاده باشد. هاقرقرهبررسی کنید که قطر درام و  -

 عبور یا ناوگان صحیح باشد. یزاویهتنظیم باشند و  هاقرقرهمطمئن شوید که  -

یا خراب هستند باید  دیدهآسیب یهانگیبلبریا شکسته، و  دارترکفولی  که دارای شیارهای ساییده شده، هاییقرقره -

 تعویض شوند.

مجاز روی درام  یازاندازهشیبصحیحی روی درام پیچیده شود. هرگز  طوربهاطمینان حاصل کنید که سیم بکسل  -

 ضربدری روی درام پیچیده شود. صورتبهاجازه ندهید که سیم بکسل نپیچید. هرگز 

-  



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 113 صفحه:

 

 

طبق استاندارد  گرادسانتی+ درجه 204تا  گرادسانتیدرجه  -40بین  هابکسلسیمدمای مجاز برای کار با  یمحدوده -

OSHA .عنوان شده است 

 استفاده نشود. هابکسلسیمهای چدنی برای اتصال از بست -

جهات باال، پایین، چپ و راست گردانیده و چگونگی قرارگیری سیم بکسل روی درام را بازرسی بوم جرثقیل را در  -

 کنید.

 ثابت و متحرک بازرسی شوند. هایقرقرهسیستم هدایت سیم بکسل شامل  -

 بکسل خودداری شود. و سیماز هرگونه حرکت ناگهانی و ایجاد ضربه یا شوک به بار  -

شیمیایی، از سیم بکسل مناسب با همان شرایط  هایآالیندهحاوی  هایمحیطبرای کار در اتمسفرهای خورنده و  -

 استفاده شود.

 گزارش و با سیم بکسل سالم جایگزین شود. سریعاً سیم بکسل  غیرمجاز دیدگیآسیبهرگونه  -

 را با رنگ یا عالمت خاصی مشخص کرده و از کار خارج کنید. دیدهآسیب هایبکسلسیم -

 نکنید. جاجابهرانه تعمیر، تغییر و را خودس هابکسلسیم -

 نظر سرخوردن بارهای مانند لوله و...را در رفتن وهنگام باز کردن سیم بکسل، تمهیدات الزم برای جلوگیری از در  -

 یرید.بگ

 اگر سیم بکسل دچار هرگونه آسیب است سعی نکنید با وارد آمدن فشار و تنش آن را برطرف کنید. -

 را به کار نگیرید و از کار خارج کنید. اندشدهو منجمد  زدهیخی که هایبکسلسیم -

 سیم بکسل و اجزای مربوط به آن را بازرسی کند. یشده بندیزمان یبرنامهبازرس سیم بکسل باید طبق  -

 بازرس باید نتایج حاصل از بازرسی را به شکل کتبی به اطالع کاربر جرثقیل برساند. -

 دستکش ایمنی استفاده کنید. مخصوصاًهنگام بازرسی و استفاده از سیم بکسل، از تجهیزات حفاظت فردی مناسب  -

 .fist gripشکل و  Uدارای دو نوع کلی است: بست  اصوالًسیم بکسل  بست :بست های سیم بکسل

. استفاده کنیدمیشکل، اطمینان حاصل کنید که از نوع صحیح و مناسب آن استفاده  U یاهبستههنگام استفاده از  -

شکل به  Uحاصل کنید که بست های  نانیاطمکه از آلیاژ فوالد ساخته شده باشند.  شودمیاز بست هایی توصیه 

را تا  هامهره شکل بست باید در تماس با انتهای آزاد سیم بکسل باشد. Uطرز صحیحی بسته شده باشند. قسمت 

 سازنده مشخص کرده، محکم کنید. یکارخانهحدی که 

مراجعه  10 برای سیم بکسل های خاص ]با قطر خاص[ به جدول هامهرهبرای تعیین تعداد بست ها و میزان چرخش  -

 است. شدهدادهتوضیح  84اتصال بست در شکل  گامبهگامکنید. آموزش 

 

 

 

 

 هامهرهتعیین تعداد بست ها و میزان چرخش  -10جدول 
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 هازنجیر -5-8-4

 نکنید. جاجابهمجاز با زنجیر  ازحدبیشبار  -

 زنجیر آن را بازرسی کنید تا سالم باشد. کارگیریبهقبل از  -

 محکم و مناسب به بار ببندید. طوربهبار، زنجیر را  جاییجابهبرای  -

 اتصال بست -84شکل 
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 داشته باشد. مدنظر هاآنهنگام استفاده از زنجیرهای آلیاژی، دقت زیادی را برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی به  -

 آن حرکت آزادانه ندارند استفاده نکنید. هایحلقهزنجیرهایی که  از از زنجیرهای کشیده استفاده نکنید. -

 نکنید. کاریچکشآن  روی ده،بیرون آم هایحلقهبرای صاف کردن حلقه زنجیر یا جا زدن  -

استفاده  خوردهترکو  خردشده، ضعیف شده، تغییر شکل یافته، زدهزنگفرو رفته، پوسیده،  ازحدبیشاز زنجیرهای  -

 نکنید.

 توسط سازنده، ممنوع است. شدهتوصیه یمحدودهانجام هرگونه تعمیرات، تغییرات و اصطالحات روی زنجیر، خارج از  -

 را تعویض کنید. هاآننباید تعمیر شوند بلکه  هاآن، خمیده و شکسته شده و متعلقات خوردهترکزنجیرهای  -

سرد که باعث شکست  وهوایآبدر  مخصوصاًبلند نکنید،  ضربیکناگهانی و  صورتبهبارها را توسط زنجیر  -

 .شودمیساختاری زنجیر 

 اده نکنید.استف گیرکردهو درهم  خوردهپیچ، خوردهگرهاز زنجیرهای  -

 زنجیر بلکه به قالب انتهای زنجیر متصل کنید. هایحلقهقالب جرثقیل را نه به  -

 برای کوتاه کردن طول زنجیر، آن را به دور قالب نپیچانید و گره نزنید. -

 آن را در جای خشک و مناسب آویزان کرده و روی آن را بپوشانید. کنیدنمی زنجیر استفادهاز  کههنگامی -

 تغییرات، تعمیرات و اصطالحات روی زنجیر باید با توصیه سازنده صورت گیرد.هرگونه  -

 شوند. کاریروغنمنظم بازرسی و  طوربهزنجیرهای باربرداری باید  -

 توسط سازنده، استفاده کنید. شدهتوصیهو  تأییدبرای تمیز کردن زنجیر، از حالل مورد  -

 فیت باشند.تمام زنجیرها باید دارای پالک فلزی مشخصات و ظر -

و بتوانند گرید و ظرفیت مناسب زنجیر را برای باربرداری  زنجیر داشتهکافی در بازرسی  تجربهریگرها باید دانش و  -

 انتخاب کنند.

 بلت یا تسمه مصنوعی -5-8-5

پیوسته در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گرفت برای اطمینان بیشتر قبل از استفاده  طوربهماه  6اگر بلتی به مدت  -

 آن را مورد بازرسی دقیق قرار دهید.

 بلت قبل از شروع کار توسط کاربر الزامی است. یروزانهبازدید  -

 بلت را متناسب با وزن بار، ابعاد بار، نحوه بستن و شرایط محیطی انتخاب کنید. -

 سطح زمین و سطوح ناصاف جلوگیری کنید. بر رویاز کشیدن بلت  -

 کنید. خودداریاز پرتاب کردن بلت و ضربه زدن به اتصاالت آن  -

 استفاده نکنید. خوردهتابو  خوردهگرههای از بلت -

 ( آن استفاده نکنید.SWL) مجازهرگز از بلت بیش از ظرفیت  -

 ، استفاده نکنید.اندشتهآغهایی که به روغن و ترکیبات روغنی از بلت -

 مجاز بلت استقامت داشته باشند برابر ظرفیت 5اتصاالت انتهایی بلت باید حداقل  -

 خوانا دربرداشته باشد: طوربهبرچسب مشخصات بلت باید موارد زیرا  -
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  کارخانه سازنده نشانهنام و 

 کد سازنده و شماره سریال آن 

  ن بارتمختلف بس هایوضعیتظرفیت مجاز بلت در 

 نوع مواد سازنده بلت 

 نام و نشان استاندارد 

 است توجه کنید. شدهانیببلت  سازندهبرچسب توسط  صورتبهبه نکات ایمنی و هشدارهایی که  -

 بازرس مجرب برسانید. تأییدهستند، به  دیدگیآسیبهایی را که مشکوک به بلت -

 مش فلزی -5-8-6

 تیز بار را برطرف کنید. یهالبهمش، سطوح بار را تمیز و  کار بردنقبل از به  -

 مش را بازرسی کنید. هایقسمتروزانه قبل از شروع کار، تمام  -

تعمیری و اتصاالت مربوط قبل از شروع به کار مجدد باید توسط بازرس مجرب مورد بازدید قرار گرفته  یهامشتمام  -

 شود. تأییدو 

 سازنده و با نظارت فرد مجرب صورت گیرد. یهتوصفلزی طبق  یهامشانجام هرگونه تغییرات و تعمیرات روی  -

 است. 5حداقل فاکتور ایمنی مش فلزی  -

 مطمئن شوید مش انتخابی متناسب با وزن بار، شکل بار و شرایط محیطی باشد. -

 ( آن استفاده نکنید.SWLمجاز )هرگز از مش فلزی بیش از ظرفیت  -

 ند.فلزی استفاده کن یهامشفقط افراد آموزش دیده مجازند که از  -

 یی بار استفاده کنید.جاجابهبا طول بلندتر برای  یهامشتا حد امکان برای کاهش نیروی فشار وارده، از  -

 مناسب و ایمن به بار ببندید. طوربهمش را  -

هنگام کار کردن با مش مراقب انگشتان دست و اجزای بدن خود باشید و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده  -

 کنید.

 شوک به مش خودداری کنید. واردکردندن از ضربه ز -

 مکانیکی و شیمیایی مانند خوردگی محافظت کنید. هاییبآسرا از  هامش -

 فاقد برچسب مشخصات و پالک بازرسی خودداری کنید. یهامشاز به کار بردن  -

 نکات ایمنی در هنگام کار با جک -5-8-7

 ازحدبیشپس از باز شدن جک و به اوج خود رسیدن، نباید هیچ نیروی مازاد یا مضاعفی به آن وارد شود. فشار  -

نیز ممکن باعث  شودیماکسترنال استفاده  یهاپمپشود و در مواردی که از  هایلس دیدگیآسیبباعث  تواندیم

 شود. هایلنگشترکیدن 

نکات  حتماًفشار هستند. قبل از استفاده از جک،  ییهتخل ییچهدرهز به مج معموالًاکثر قطعات قدرت دهی خارجی  -

 ایمنی را مرور کنید.
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 داردرجه هایجکاز  کههنگامیبه یک درجه مجهز کرد تا فشار را کنترل کند.  توانیمهیدرولیک را  هایجکبیشتر  -

 کنید. ریگیاندازهفشار تقریبی وارد شده به جک را  توانیدیم کنیدیماستفاده 

حاصل کنید که عاری از  اطمینانیک توجه و مراقبت ویژه نیاز دارد.  به، کندمیشیلنگی که پمپ را به جک متصل  -

 و ترک باشد. وتابچیپ هرگونه

بررسی کنید و چک کنید. این محل بیشتر در معرض ترک خوردن قرار دارد  هالبهدر  مخصوصاًرا  هاجفتاتصاالت و  -

قرار است فشارهای سنگینی  هایلنگش. به یاد داشته باشید که این آیدیم حساببهضعیف شیلینگ  ینقطه معموالًو 

 را تحمل کنند. (مترمربعتن بر  700تا )

و احتمال  گیرندمیکوتاه کمتر جا  هاییلنگشکه بدون نیاز و دلیل طویل هستند استفاده نکنید.  هایییلنگشاز  -

 است. کمتر هاآناحتمالی  دیدگیآسیب

به  توانیمکه با کمترین تالش و نیروی فیزیکی  اندشدهدستی، طوری طراحی  یهاپمپیا  هاجکروی  یهادسته -

اضافی استفاده نکنید. یادآوری مجدد این نکته  ییلهمرسید. از هیچ افزونه یا  هاجکحداکثر ظرفیت و فشار آن 

 بار را بلند کنید، بدانید که جک اورلود شده است. توانیدینمجک  یدستهضروری است که اگر مشاهده کردید که با 

برای بلند کردن بار، جک فقط باید در حالت عمودی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، اگر عمودی نباشد،  -

پیستون خراشیده خواهد شد و مایع آن به داخل سیل نشت خواهد کرد و ممکن است باعث سرخوردن و لغزیدن 

 شود.جک 

یا قطرات  هاجرقهمراقب باشید.  شدتبهجوشکاری یا شیمیایی  یهامکانهیدرولیک در  هایجکهنگام استفاده از  -

 شود. هایلنگشباعث سوراخ شدن تلمبه یا خرابی  تواندیماسید 

نصب جک  ییچهدربر روی شیلنگ، یک  توانیماما جک نیستند  یچهدرعادی مجهز به  طوربههیدرولیک  هایجک -

هستند  دارندهنگه یهامهرههیدرولیک دارای  هایجکبرخی از  ضمناًکه این کار انجام شود.  شودیمکرد و پیشنهاد 

 بار را برای یک مدت کوتاهی نگه داشت. هاآنبا استفاده از  توانیمکه 

 زمانمدتبار برای  داشتننگاهاستفاده کنید. برای بلند  باریک مدتطوالنی داشتننگاههرگز نباید از جک برای  -

 است استفاده کنید. ترایمن، پایدارتر و ترمطمئن مراتببهطوالنی بهتر است از خرک که 

 بار، جک بزنید. هرگز از وسط یا اطراف جک نزنید زیرا پایداری کمتری دارد. یگوشههمیشه از یک  -

برای اطمینان و ایمنی بیشتر زیر بار خرک ایمن قرار  حتماًاگر الزم است زیر باری کار کنید که روی جک قرار دارد،  -

 دهید.

کافی طویل باشند تا بار و فشار را بر روی سطح بیشتری  یاندازهبهاستفاده شده  یهاخرکاطمینان حاصل کنید که  -

 بیشتر شود. هاخرکتوزیع کنند و پایداری کافی را فراهم کنند. ارتفاع الوارها نباید از طول 

استفاده  ینحوهو این مطلب به میزان و  مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار گیرند ایدوره صورتبهباید  هاجکتمامی  -

که  ییهاجکیا زودتر بازرسی شوند.  باریکعادی در یک مکان، هر شش ماه  استفادهاز جک بستگی دارد. در صورت 

که تحت بارهای  ییهاجکباید در هنگام بازگشت بازرسی شوند.  شوندیمبرای کارهای خاص به بیرون فرستاده 

 بازرسی شوند. فوراًباید  اندبودهسنگین یا شوک دار 
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کوچک است، باید دقت شود که زمین یا کف، تحمل آن فشار زیاد را داشته باشد.  نسبتاًجک  ییهپا کهازآنجایی -

و فشار وارده به کف یا زمین  شودیمشار بر روی سطح بیشتری باعث توزیع ف هاجکاستفاده از خرک یا الوار در زیر 

 .دهدیمرا کاهش 

 ، به نکات زیر دقت کنید:هاجکباید قبل از هر بار استفاده، بازرسی شوند. در حین بازرسی  هاجکمامی ت 

 یا ساییدگی شدید آن دندهچرخدرگیر شدن نادرست  -

 هادندهشکستگی یا ترک  -

 پالنجر دیدگیآسیبشکستگی یا  -

 نشتی مایع هیدرولیک -

 خرابی پالنجر -

 خرابی هد و سری -

 خرابی تجهیزات یا مونتاژ نادرست قطعات -

های سوار بر کامیون و یلجرثقتعادلی باید توجه نمود که ظرفیت جدول بار در  هایجکصحیح از  استفاده منظوربه -

 ی زیر است:هاحالتطور کلی بر مبنای کارگاهی به

توان حداکثر ظرفیت بیان شده در جدول را بلند کرد که تمامی یم: تنها زمانی باز کامالا  هایجکباربرداری با  -

 ها از زمین بلند شده باشند.یکالستصورت کامل باز شده باشند و تمامی به هاجک

به باز اقدام در برخی شرایط خاص، ممکن است جرثقیل با حالت جک نیمه باز:باربرداری با حالت جک نیمه -

عملیات کند. در این موارد خاص باید در جدول با به این موضوع اشاره شده باشد و همچنین باید روشی برای 

 وجود داشته باشد. هاجکگیری میزان باز شدن اندازه

 شود که:یمحداکثر ظرفیت مجاز در جدول، زمانی برداشته باربرداری با حالت جک بسته روی الستیک:  -

 سازنده بیان کرده است. یکارخانهمطابق با خصوصیات و مشخصاتی باشند که  هایکالست 

 در وضعیت مناسب و خوبی باشند. هایکالست 

  ها حفظ شده باشد.یکالستفشار خاص 

 .سرعت جرثقیل بیشتر از مقداری که کارخانه بیان کرده نباشد 

 

 در بازرسی خرک و الوار باید به موارد زیر توجه گردد:

 حمایت و تحمل کند. خوبیبهکافی باشد تا بار را  یزهاندابه -

 روی زمین یا سطح محکمی استقرار یافته باشد. -

 نزدیک به هم باشند. -

 خشک و عاری از هرگونه روغن باشد. -

 بیشتر از طول الوار استفاده شده نباشد. هاآنارتفاع  -

 با فرآیند جک گذاری باشد. زمانهم -
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 ثبات و پایداری الزم را فراهم کند. کهنحویبهتوزیع کند  بار و سنگینی را روی سطح کافی -

  

 نکات ایمنی در هنگام کار با پولیف  -5-8-8

 یدهنداگر در هنگام کشیدن یا حرکت دادن بار توسط پولیف، الزم شد که کارگر دیگری نیز کمک کند، این نشان  -

 از پولیف با تناژ باالتری استفاده کنید.. در این صورت بهتر است باشدینماین است که آن پولیف مناسب آن کار 

 نقص و عیوب را بازرسی کنید -

 پولیف استفاده نکنید. یدستهاضافی روی  ییلهوساز هیچ  -

 باشد. شدهنصببار مجاز به آن فشار وارد نکنید[. حداکثر بار مجاز باید روی آن  ازحدبیشاورلود نکنید ] -

 بار را با نوک قالب بلند نکنید. -

 اسلینگ یا چوکر استفاده نکنید. عنوانبهاز زنجیر پولیف  -

 قبل از اقدام به عملیات با پولیف، محل پای خود را بررسی کنید تا محکم باشد. -

 بار معلق را به حال خود رها نکنید. -

 .داریدنگاهزنجیر پولیف را صاف و مستقیم  -

 از مسیر پولیف و کشش کنار بایستید. -

 تا پولیف دچار چرخش نشود. داریدنگاهزیر و رو را در یک خط مستقیم  یهاقالب -

 ، یا ساییده شده و فرسوده شده، استفاده نکنید.خوردهپیچ، تاب برداشته، دیدهآسیباز پولیفی که زنجیر آن  -

 اتصال تحمل بار را خواهد داشت. ینقطهاطمینان حاصل کنید که سازه و  -

 تیفور کار با هنگامنکات ایمنی در  -5-8-9

سیم  گونههیچاستفاده شده در تیفور، گالوانیزه و غیر روغنی هستند و تحمل فشار باالیی دارند. از  هایبکسلسیم.  -

 بکسل دیگری نباید در تیفور استفاده شود.

ه ، در دستگادارتابنخورد. سیم بکسل پیچ و  وتابچیپکنید و مراقب باشید تا  جاجابهسیم بکسل تیفور را با دقت  -

 که از داخل باالبر حرکت کند و عبور کند. دهدینمگیر خواهد کرد و اجازه 

 داشته باشد. د تا عملیات ایمن و روانکثیفی و روغن و خاک باش هرگونهسیم بکسل تیفور باید عاری از  -

و  کنندیمکار  درستیبهباید قبل از استفاده مورد تست قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که در هر دو جهت   -

 لغزش یا خرابی وجود ندارد. گونههیچ

 نکات ایمنی هنگام استفاده از قالب -5-8-10

 باال داشته باشد یخوارچکشباید قابلیت  -

 عالمت سازنده و میزان بار مجاز بر بدنه قالب حک شود. -

 نیز مورد بازرسی قرار گیرد. ایدورهمکرر و  صورتبهباید بازرسی اولیه صورت گیرد و  هاقالب -
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 ( فراتر نرودSWLن بار از ظرفیت مجاز قالب )وز -

 از ایجاد شوک ناگهانی به قالب بپرهیزید. -

 بر روی مرکز گرانش بار قرار گیرد تا بار نوسان نداشته باشد. دقیقاً قالب  -

 قالب در کنار بار یا پشت بار جلوگیری کنید قرارگیریاز  -

 وزن بار روی ضامن ایمنی قالب بپرهیزید قرارگیریاز  -

 مراقب دست، انگشتان و تمامی اجزای بدن هنگام بستن و بلند کردن بار باشید. -

 وزن بار در دو سمت قالب دوطرفه باید یکسان باشد. -

ناخواسته  جدا شدنضامن ایمنی قالب برای جلوگیری از در رفتن اسلینگ است. این وسیله از پارگی اسلینگ و  -

 .کندینمهای شل جلوگیری اسلینگ

 قالب بدون ضامن ایمنی خودداری کنید. یریکارگبهاز  -

 ضامن ایمنی قالب باید دارای قفل باشد. -

 قالب را متناسب با بار و شرایط محیطی انتخاب کنید. -

 توسط بازرس مجرب استفاده نکنید. تأییدهستند تا زمان  دیدگیآسیبکه دچار  ییهاقالباز  -

 .داریدگهنرا از گرمای شدید و منابع گرمازا به دور  هاقالب -

 از هرگونه ضربه زدن و پرتاب کردن قالب پرهیز کنید. -

خیلی تنگ یا  دهانهبا  یهاقالب. کنیدیمقالب باید متناسب با اسلینگی باشد که بار را با آن بلند  دهانه یاندازه -

 هستند. هردو خطرناکخیلی گشاد 

 و آزادانه قابلیت چرخش داشته باشد. راحتیبهقالب جرثقیل باید  -

 هرگز با زور، فشار و ضربه، شگل یا حلقه اتصالی اسلینگ و ... را وارد قالب جرثقیل نکنید -

 از اتصال نادرست و ناایمن بار به قالب بپرهیزید. -

 از شگل با استفادهنکات ایمنی در هنگام کار  -5-8-11

شگل حک شده  یدنهب روی خوانا باید نام سازنده، اندازه شگل، ظرفیت مجاز شگل، صورتبهاستاندارد،  بر اساس -

 باشد

 که این امر خطرناک است. گیردنمیدرون آن قرار  درستیبهباز شود، پین  ازاندازهشیبشگل  یدهانهاگر  -

 .روندمییی بار با زنجیر به کار جاجابهشکل برای  Dهای شگل معموالً -

باعث شل شدگی و در رفتن پین شود که در این صورت امکان سقوط بار وجود  تواندمیضربه و حرکت بار روی شگل  -

 دارد.

 مناسب نگهداری و حمل کنید. طوربههمواره شگل ها را  -

 آن ممنوع است. هایآسیبرفع  منظوربهو آهنگری بر روی شگل  کاریچکشهرگونه  -

 هاآنهستند،  ییشناساقابل راحتیبههایی که دچار ضعیف شدگی شدید هستند از ناحیه قوسی شکل و پین آن شگل -

 را به کار نگیرید.
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 برای باربرداری باید از جنس آلیاژ فوالد باشد. -

 .اندشدهمتناسب با ظرفیت شگل طراحی  هانیپ(. 85پین شگل را با پیچ معمولی عوض نکنید )شکل  -

 
 

 صورتبه(. تاج شگل را از لحاظ ساییدگی 86شگل را بررسی کنید )شکل  یدهانهساییدگی، انحراف و باز شدن  -

 مرتب بازرسی کنید. شگل هایی که تاج آنها ساییده شده، کنار گذاشته شوند.

 
 

 

 کندمیآن را از هم باز  یهاهیپاو  دهدمیکاهش  شدتبهکشیده شود. این کار ظرفیت شگل را  دارهیزاوشگل نباید  -

 (.87)شکل 

 تعویض پین شگل با پیچ شگل -85شکل 

 دهانه شگل -86شکل 
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استفاده نکنید )شکل  دارچیپی که احتمال دارد پین در زیر بار پیچ بخورد و باز شود، از شگل های هایباربرداریدر  -

88.) 

 

 

 پیچ گوشواره قالب دینام یا بازرسی -5-8-12

 خمیدگی پیچ و بازشدگی دهانه حلقه گونههیچبدون  -

و  و صاف. باید دقت شود که جوش پیوسته شوندیمجوشکاری ساخته  یهاروشحلقه اتصالی مربوطه با یکی از  -

 انجام شده باشد کدستی

 قالب و واشر شگل -87شکل 

 دارچیپشگل  -88شکل 



 

 یباربردار زاتیباالبرها، تجه لها،یکار با جرثق یمنیدستورالعمل ا SDMگروه 

 وابسته زاتیو تجه

.irCO-SDM.WWW 

 :تاریخ بازنگری

 155 از 124 صفحه:

 

 

 بازرسی کنید. ایگوشوارهروزانه و قبل از شروع کار، از پیچ  -

 کنید خودداریبدون عالئم سازنده، تناژ...  ایگوشوارهپیچ  کار بردناز به  -

 باشد. متعادلهنگام بلند کردن بار با پیچ گوشواره بار باید تراز و  -

 به بار برای بلند کردن آن بدون توصیه سازنده ممنوع است ایگوشوارهجوشکاری کردن پیچ  -

 آن متناسب با عمق سوراخ آن باشد. یهارزوهو  ایگوشوارهمطمئن شوید که طول پیچ  -

 برای باربرداری از قالب دینامی استفاده کنید که از جنس آلیاژ فوالد ]چکش خور[ باشد. -

 

 
عمودی مناسب هستند و در  هایباربرداریبی شانه برای  یهانامیداستفاده کنید. قالب  دارشانه یهانامیداز قالب  -

(. حتی 90)شکل  کندمیکاهش پیدا  یامالحظهقابل، ظرفیت آنها تا حد دارهیزاو هایباربرداریصورت خم شدن و 

 .شوندمی، دچار کاهش ظرفیت دارهیزاو هایباربردارینیز در  دارشانه یهانامیدقالب 

 

 
 

بسته شده  درستیبهآن  یمهرهمناسب در سوراخ پیچ شده باشد و  یزاویهاطمینان حاصل کنید که قالب دینام با  -

 (.91باشد )شکل 

 (.91حفظ شود، سعی کنید از واشر استفاده کنید )شکل  خوبیبهبرای اینکه سطح تماس قالب دینام با بار  -

کامل پیچ شود )شکل  صورتبهکافی عمیق باشد تا قالب دینام در آن  یاندازهبهاطمینان حاصل کنید که سوراخ  -

91.) 

 یاگوشوارهقالب دینام پیچ  -89شکل 

 یاهیزاوباربرداری  -90شکل 
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 (.91وارد قالب دینام نکنید. در عوض از شگل استفاده کنید )شکل  مستقیماًهرگز نوک قالب را  -

 هرگز یک اسلینگ را از سوراخ دو قالب دینام عبور ندهید. به هر قالب دینام فقط یک اسلینگ وصل کنید. -

 

 
 دارشانههای قالب دینام -91شکل 
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 پیچ تنظیم دوطرفه نکات ایمنی -5-8-13

 دوطرفه را به کار نگیرید. هاییچپهرگز بدون آگاهی، تجربه الزم و شناخت خطرات، تجهیزات باربرداری مانند  -

 بار باید محکم شده و قفل شوند. بلند کردنقفل کن قبل از  هایسیستمو  هامهره -

 ( روی بدنه حک شده باشد.SWLمقدار ظرفیت مجاز پیچ تنظیم دوطرفه ) -

. این پیچ و مهره را شودیمناگهانی دو قسمت پیچ دوطرفه از یک پیچ و مهره استفاده  جدا شدنبرای جلوگیری از  -

 روزانه بازرسی کنید.

 شاهین و میله متعادل ساز نکات ایمنی -5-8-14

 و میله متعادل ساز را از اتمسفرهای خورنده محافظت کنیدشاهین  -

 کنید. جاجابههنگام بلند کردن بار توسط شاهین و میله متعادل ساز، بار را کج و نامتوازن  -

 استفاده کنید. موردنظرهمیشه از شاهینی با طول کافی و متناسب با ابعاد بار  -

 حداکثر بار مجاز قالب دینام: پوند -91شکل 
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 ر توسط شاهین استفاده کنیدبا بلند کردنهمیشه از اسلینگ مناسب و ایمن برای  -

 متعادل ساز مطمئن شوید. ییلهمهمیشه از سالم و محکم بودن اتصاالت شاهین و  -

 اصول ایمنی حمل نفر با بسکت -5-8-15

های الزم را انجام دهد و اقدامات زیر در نظر هماهنگیسرپرست بایستی برای هر پروسه کاری انتقال نفرات  قبل از شروع کار

 گرفته شود:

گردند نبایستی بیشتر از پرسنلی که با بسکت حمل نفر جابجا می به هر نفر باید آموزش داده شود.روش ورود و خروج از سبد 

 .ظرفیت بسکت باشند

وجود نداشته باشد ابزار و وسایل کاری در جعبه ابزار نگهداری  یباربردارشرایط خطرناک بر روی بسکت و وسایل  گونهچیه

 .گی آنها در داخل بسکت خودداری شودشوند و از پراکند

در داخل بسکت قرار  آمدنو پایین  بدن بایستی در هنگام باال هایقسمتاستفاده از کمربند ایمنی استاندارد و مهار آن تمام 

 .گیرد

جایی نفر به همراه سبد جابه زمانهم بلند کردن مثالً هنگام حمل نفر با بسکت نباید از جرثقیل استفاده دیگری شود  -

 حمل بار

حمل نفر در نزدیکی خطوط برق بسیارخطرناک است و باید ابتدا خطوط برق را از مدار خارج و اتصال زمین را برقرار  -

 .کرد

 .ی بازرسی فنی و تأییدیه از مراجع ذیصالح باشدنامهجرثقیل حمل نفر باید دارای گواهی -

 .م صادر شودشروع کار باید مجوز الز قبل از -

ها نیز باید است، بسکت دشدهییتأکه مجوز ایمنی حمل نفر با بسکت  موارد زیر باید مشخص شده باشد در مجوز الزم -

کنند بایستی از هارنس استفاده نمایند، جهت جلوگیری از باشند، افرادی که داخل بسکت کار می S.W.L یدارا

)مانند وجود دستگیره در داخل بسکت( و بسکت به طناب مهار بسته سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود 

 شود.

 ریگری آشنایی داشته باشند عالئمحداقل یک نفر از افراد داخل بسکت بایستی با  -

 .تاب خوردگی و پیچیدگی نداشته باشد گونهچیهسیم بکسل قالب  -

 تاب خوردگی و پیچیدگی نداشته باشد گونهچیهسیم بکسل قالب  -

 اصلی قالب به بسکت درست در مرکز پلت فرم بسکت قرار گرفته باشداتصال  -

 محکم باشند هاقرقرهسیم بکسل ها بر روی درام و  -

 نسبت به سطح زمین قرار گرفته باشد یک درصد جرثقیل در شیب -

 جرثقیل بایستی دارای دو نوع سیستم ترمز اضطراری باشد -

 باقی ماندن در کابین جرثقیل در تمام مدت کار -
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 ، جرثقیل را حرکت دهدباشندمینبایستی اپراتور تا زمانی که پرسنل در داخل بسکت  -

 .باشدمیگوش کردن به رادیو و ضبط صوت در هنگام کار و استفاده از تلفن همراه در هنگام کار ممنوع  -

 را بداندجدول بار  جرثقیل نحوه استفاده از اپراتور -

 دداشته باش مت فنیالجرثقیل بایستی مجوز س -

 جرثقیل حداقل دارای دو نوع سیستم ترمز اضطراری باشد -

در  لدرصد حداکثر میزان مجاز بار آن جرثقی 50باشد که وزن بار از  یاگونهبهمحل و نحوه استقرار جرثقیل بایستی  -

 .آن زاویه تجاوز ننماید

 بوم سالم و کالیبره باشد سنجهیزاو -

 و باشندهیدرولیک بایستی مجهز به چک وال یهالیجرثق -

 تجاوز کند (سی متر در دقیقه min/m 30 ( فوت / دقیقه 100بردن و پایین آوردن بسکت نبایستی از  السرعت با -

 سیستم سقوط آزاد جرثقیل از مدار خارج گردد  -

 مجموعه ترمز تنظیم و قفل گردند  -

 بار معلق در اطراف پرسنل گونهچیهقرار نداشتن   -

( بار ساعت لومتریک 2.32)مایل بر ساعت  20با سرعت بیش از  ییبادهابسکت انتقال نفرات در وزش  عدم استفاده از -

 ، برف، تگرگ و یخبندان، برف و باران، و یا سایر شرایط نامساعد آب و هواییرعدوبرق

طناب باعث از طناب تعادل برای کنترل حرکت پرسنل در هنگام انتقال بسکت استفاده شود مگر اینکه استفاده از  -

 گرددایجاد شرایط غیر ایمن 

 در مدار قرار گرفته باشد لیمیت سوئیچ قالب بایستی در مسیر حرکت قالب به سمت باال  -

 قالب جرثقیل دارای ضامن ایمن باشد -

 جرثقیل در یک محل محکم و تراز قرا گرفته باشد -

 شود انجام D1 AWS/ANSI 1رد بسکت باید توسط یک جوشکار واجد شرایط مطابق با استاندا یهاجوشهمه  -

 باشد 5حداقل فاکتور طراحی بسکت پرسنل باید  -

گردد. حفاظ  ذکرت حداکثر ظرفی همراهلوحه شناسایی وزن بسکت خالی و وزن بسکت به  لهیوسبهبر روی بسکت  -

 ی نصب گرددمترسانتیمترو بیست  کی 20/1یی بسکت در ارتفاع باال

 سانتی گردد 65-60در ارتفاع  (زانویی)حفاظ وسط  -

 ی نصب گرددمترسانتی 15پاخور در ارتفاع  -

بیشتر نباشد پوشیده  مترسانتی 27/1ی آن از هاچشمهیک توری که قطر  لهیوسبه (ییزانو) پاخور تا حفاظ وسط -

 شود

 باشد یدسترسقابل آسانیبهدستگیره داخل بسکت بایستی طوری قرار گیرد که  -

 ایمنی موجود و مشخص باشد کمربندخل بسکت برای اتصال نقاط اتصال در دا -
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چرخشی فقط  یدرهاگردد و  یریجلوگدر  یتصادفدرهای کشویی یا تاشو مجهز به قفلی باشد که از باز شدن  -

 .بایستی به سمت داخل بسکت قابل باز شدن باشند

 تشخیص آسان باشد ی باهامتالکامل قابل دید و واضح باشد و یا ع رنگکیبسکت بایستی دارای  -

 است برجستگی و آج داشته باشد کف بسکت بهتر -

ی سر محافظت شوند و پرسنل بایستی از ی سر آنها خطر وجود دارد با حفاظ باالپرسنل باید در زمانی که در باال -

د که باش یاگونهبهداخلی بسکت بایستی  یو فضا (بندچانهه به همراه الک) ه مناسب و ایمن استفاده نمایندالک

 .آن راحت بایستند داخلپرسنل 

 ایمنی قالب جرثقیل -5-8-16

 است: ذکرقابلدر مورد قالب جرثقیل موارد زیر از لحاظ ایمنی  ASME B30.10,CHAPTER 10-2,13طبق استاندارد 

 .است یالزاماستفاده از ضامن در قالب جرثقیل برای جلوگیری از خارج شدن بکسل از درون قالب       .1

شده یا  یگرختهیر فلز بکار رفته، نوع حک شود از قبیل: ستیبایممشخصات کامل کارخانه سازنده روی بدنه قالب       .2

 خوردگی و میزان بار مجاز روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده و SWLمهر موم شده باشد  شده و یآهنگر

 حک شود. شودمی فشار کمی به آن محل وارد

یر یتغ از و قبلترکیب ساختمانی فلز قالب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته       .3

 تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود. تخریب شود کامالً حین کار، شکل قالب

4.      SWL متناسب باشد. باهمطناب سیمی آن  رینگ و ،لتآی ب لت،ضمایم آن شامل ب قالب و 

که بازرس مجرب  و بارگیری یاندازراهتست در حین  مگر از بلند کردن بار فراتر از ظرفیت قالب خودداری نمایید.      .5

 بر نحوه کار نظارت دارد.

طبق  و دینمایمبررسی  کامالً  آن رایا تازه تعمیر شده  نو وقالب دن ربازرس مجرب قبل از بکار ب بازرسی اولیه:      .6

 شود.نگهداری می در سوابق قالب ثبت و تاریخ کرده و امضا و ASME EB30.10 SECTION 10-2.2مقررات 

 کنند که ترک،قبل از شروع کار از تمامی اجزای قالب بازرسی می ریگر( کاربر )راننده جرثقیل و بازرسی روزانه:      .7

حرارت زیاد قرار  در معرض گرما و خورنده و تماس با مواد شیمیایی و الغری گلویی و ،تغییر شکل دیدگی،ضرب ،شکاف

 رندهیگمیتصممشکلی بازرس مجرب  تیرؤدر صورت  حالت فنریت داشته باشد. ضامن دستگاه سالم بوده و نداشته باشد،

 خواهد بود

و در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازرسی کرده  یادوره صورتبهدستگاه  کاربر :یادورهبازرسی       .8

 ثبت شود.

خیلی سنگین  یو بارها ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی صورتبهبرای جابجایی بارهای سبک       .9

 به شکل روزانه.
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نوع  الف( هر تعمیرات اساسی داده شود.دستور  وزیر را داشته باشد بایستی تعویض قالب نواقص  کهیدرصورت  .10

نسبت به شکل اول  %15شدن گلویی دستگاه بیش از  ( بازدرجه بیشتر از شکل اولیه ب 10فرم بیش از  رییو تغخمیدگی 

 نسبت به شکل اولیه سازنده %10بولت بیش از  یو آبولت  ادعاب ودر قطر  رییو تغ یدگییسا ،یج( پارگ سازنده.

که جوشکاری شده  ییهامحلدر  N.D.Tغیر مخرب  یهاتستبیشتر از  نانیاطم و بازرس برای دقتطبق دستور   .11

 استفاده شود.

قدام در صورت نیاز تعمیر جدول سازنده ا و طبقنمایید  یریگاندازهباز شدن گلویی قالب را توسط کولیس دیجیتالی   .12

 نمایید.

 جدا خودداری نمایید. و بار قالباز ضربه شدید به   .13

قالب حالت  دهانه ( ومحل قالب نیقطورترزیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی ) فشارتحتقالب  کهیدرصورت  .14

 ودتر قالب از رده خارج شود.هر چه ز ستیبایمکه  آیدمیبازشدگی به وجود 

 

 

از شگل استفاده کنید تا از میزان ساییدگی و پارگی در  حتماًقرار است دو یا چند طناب روی یک قالب قرار گیرد،  کههنگامی

 کاسته شود. هاچشمه

 نقاط مهم قالب برای بازرسی -92شکل 
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  کندمیبه اسلینگ آسیب وارد  شدتبهکامل دور یک قالب نپیچید. شعاع تند،  صورتبههرگز یک اسلینگ سیم بکسلی را. 

  د باعث کاهش ظرفیت شود و توانمیاطمینان حاصل کنید که بار در قالب باالنس و متعادل شده باشد. نامتعادل بودن بار

 (.61بسیار خطرناک است )شکل 

 
 

[ نکنید مگر اینکه قالب، مخصوص آن کار طراحی شده باشد. باربرداری با نوک point-loadهرگز باری را با نوک قالب بلند ]

 درصد کاهش دهد. 50د ظرفیت را حتی بیش از توانمیقالب، 

بار را با استفاده از اسلینگ یا سایر تجهیزات  حتماًهرگز طناب یا سیم باربرداری کرین یا جرثقیل را دور بار نپیچید.  -

 وصل کنید.ریگینگ به قالب جرثقیل 

 از خم کردن و خم شدن اسلینگ سیم بکسلی در نزدیکی اتصاالت یا چشمه خودداری و جلوگیری کنید. -

 نکات ایمنی در هنگام کار با رولرها -5-8-17

و کرنرها عبور داده شود، مناسب  هاگوشهکوتاه یا جاهایی که بار مجبور است از  یهامسافتبرای  ایاستوانهرولرهای  -

 .هستند

 دو یا چند طناب روی قالب -93شکل 

 باربرداری با نوک قالب -94شکل 
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باید گرد و دارای سطح صیقلی باشند تا اصطکاک را به حداقل برسانند و کمترین نیرو برای  ایاستوانهرولرهای  -

 حرکت دادن بار الزم شود.

 .باشدیمجنبه در رولینگ، کنترل بار  ینترمهم -

با استفاده از رولرهای بیشتر یا  توانیدیمضعیت کف و زمین را قبل از استفاده از رولرها بررسی کنید. فشار را وشرایط  -

صفحات بزرگ فوالدی یا آلومینیومی کاهش دهید که بار را توزیع کنند. اطمینان حاصل کنید که اتصاالت در 

را بررسی و  کندمیالزم است که سازه یا ساختاری که از کف پشتیبانی و حمایت  معموالً صفحات محکم باشند. 

 ز داربست موقت در زیر کف استفاده کنید.ارزیابی کنید. شاید الزم باشد ا

 هااسلینگنکات ایمنی  -5-8-18

آن چشمه یا حلقه  دو طرفبعد از طناب باربرداری، اسلینگ ]طناب، سیم بکسل، زنجیر، بند و غیره که در یک طرف یا هر 

ات ایمنی زیر توجه ینگ ها به نکلو پرکاربردترین قطعه در تجهیزات باربرداری است. در خصوص اس نیترجیراوجود دارد[ 

 فرمایید.

بررسی کنید تا از سالم بودن و  دائماًو معیوب استفاده نکنید. اسلینگ ها را  دیدهآسیبهرگز از اسلینگ های  -

ایمن بودن آنها مطمئن شوید. وضعیت اسلینگ های سیم بکسلی را از لحاظ تاب خوردگی، ساییدگی، پارگی و 

یا خوردگی بررسی کنید. به  یزدگزنگ، صاف شدن، شدگیلهت، ، سالم بودن اتصاالهامیسسالم بودن 

[ و سایر گیردمیخاص از قبیل اطراف گوشواره ]تیمبل یا رکابی فلزی که در داخل چشمه قرار  هایقسمت

 اتصاالت دقت و توجه ویژه نمایید.

دائمی  صورتبهشناسایی باشند و حداکثر بار مجاز آنها باید روی یک بست فلزی  یشمارهاسلینگ ها باید دارای  -

درجه را روی آن درج کنید.  45 یزاویهعمودی یا  بارکیبه آنها الصاق شده باشد. ظرفیت اسلینگ برای تحمل 

 اسلینگ ها آگاه باشند. یبنددرجهافراد از سیستم  یهمهاطمینان حاصل کنید که 

و تیمبل ها استفاده کنید.  هاحلقهشدید، پیچاندن و له کردن اسلینگ ها خودداری کنید. همواره از  از تا کردن -

ی تیز اشیاء و اجسام هاگوشهرا مانند شکل بسازید و در  ییپدها]با قطر بزرگ[  شدهدهیبر یهالولهبا استفاده از 

 ود.شدید و پاره شدن اسلینگ ها جلوگیری ش تا شدنقرار دهید تا از 
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 های تیز محافظت شده باشند.ها و لبهها در تمامی گوشهاطمینان حاصل شود که اسلینگ -

هرگز اجازه ندهید اسلینگ های از جنس فوالد )سیم بکسل( یا هر چیز دیگر، برای مدت طوالنی روی زمین یا  -

 خورنده باقی بماند.، یا نزدیک مواد زدهزنگسطوح مرطوب یا خیس، فوالد 

 از کشیدن اسلینگ ها به بیرون از زیر بارها خودداری کنید. -

 .داریدنگاهجوشکاری الکتریکی و هوا برش دور  یهاشعلهاسلینگ های سیم بکسلی را از  -

 شده، اسلینگ نسازید. دور انداختهی باربرداری هاطنابهرگز از  -

بافته شده spliced-hand 39انتهای سیم بکسل[ آن با روش  ی ]حلقهی که چشمهبندتکهرگز از اسلینگ های  -

آن باز شود. در عوض سعی  یشدهبافتهی است، و به بدنه پیوند خورده، استفاده نکنید. ممکن است بار بچرخد و در نتیجه حلقه

را  هاچشمهاز  گونهنیابافته شده باشد.  Flemish Spliced40آنها با روش  یچشمهکنید از اسلینگ هایی استفاده کنید که 

باز کردن تاب یک یا چند  لهیوسبهچشمه ساخته شده در انتهای طول گام طناب  درواقع. چشمه بافته نامندیمچشمه بافته 

 .باشدمی ماندهیباقرشته و تشکیل یک چشمه با رشته 

                                                                                                                                                                                     

 یبدنه، سپس آن انتها را به سازندیمو یک چشمه  کنندیم، روشی است که در آن انتهای سیم بکسل را به سمت داخل خم spliced-handروش  39

 دهندیمسیم بکسل بافته و پیوند 

 یهارشته یدارا یگریسه رشته و د یبخش دارا کی. شودیم لیجدا کردن بدن طناب به دو قسمت تشک ایبا باز کردن  Flemish Splicedروش  40

شکل  گریدر جهت د گریو بخش د جهتکیحلقه در  کی جادیچشم بتواند با ا ایتا حلقه  شودیمباز  یکاف اندازهبهطناب . همراه با هسته است ماندهیباق

 آن برای یانتها یسپس رو یفلز نیآست کی، شوندیم ختهیطناب ر هدر اطراف بدن هارشته. سپس به هم متصل گرددو سپس با استفاده از طناب  ردیبگ

 .شودیمفشار داده  ریزنج یبه انتها دنیچسبان

 هاایمنی اسلینگ -95شکل 
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اسلینگ  یدگیدبیآس باعث زیتندوتبدون چشمه استفاده نکنید[. شعاع ] دیچینپهرگز سیم بکسل را دور قالب  -

 از چشمه استفاده کنید. حتماً. شودمی

اسلینگ و نقاط نزدیک به آن، طوری در زیر بار قرار گیرد که دچار خمیدگی شود و یا  یچشمههرگز اجازه ندهید  -

اسلینگ  یچشمهی بار قرار گیرد. خمیدگی و در گوشه قرار گرفتن باعث ضعیف شدن بوش و اتصال هاگوشهو  هالبهاینکه در 

 وجود داشته باشد. تا شدناز اتصاالت، نباید خمیدگی و  کیچیه. در نزدیکی شودمی

 
درجه بیشتر  60 حاًیترجو  45اسلینگ از  یزاویههمواره اطمینان حاصل کنید که زاویه اسلینگ باید بررسی شود.  -

بند اسلینگ باشد، در این صورت زاویه بیشتر از  نیترکوتاهاتصال بار، کمتر از طول  ینقطهافقی بین دو  یفاصلهباشد. وقتی 

 من است.ایزاویهدرجه خواهد شد و باربرداری با این  60

 

 
 

 

 بندهادر اسلینگ هایی که بیش از دو بند دارند، ممکن است برخی از  ]ساق[. بندکیاسلینگ های با بیش از  -

فقط باعث ایجاد تعادل شوند. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان متوجه شد،  بندهاکل وزن بار را متحمل شوند و سایر  عمالً

اجسام سخت و زمخت ]غیر  دیخواهیم کههنگامیدر نتیجه  .شوندمیچه قسمی از کل وزن بار را متحمل  بندهااز  هرکدام

 خمیدگی و پیچیدن سیم بکسل -96شکل 

 زاویه اسلینگ مناسب -97شکل 
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قادر باشند کل  تنهاییبهبلند کنید، مطمئن شوید که حداقل دو عدد از بندها  چهاربند[ را با اسلینگ های سه یا ریپذانعطاف

فرض کنید اسلینگ فقط دو بند دارد. در هنگام استفاده از اسلینگ های چند بند برای  گریدعبارتبهوزن بار را تحمل کنند. 

 ترمهم، بسیار شدیدتر و بارنیسنگاز سایر اطراف است، کشش و فشار در طرف  ترنیسنگکردن بارهایی که یک طرف آن  بلند

قسمت بار  نیترنیسنگاز فشار در سایر بخش ها است. در این شرایط، در واقع مبنای اصلی انتخاب اسلینگ ها، بلند کردن 

مساوی برخورد کنید، در نظر داشته باشید که وزن و فشار وارده به هر یک از بندها با  صورتبهبندها  یهمهاست. نباید با 

یکدیگر متفاوت است لذا نباید کل وزن بار را به تعداد بندها تقسیم کنید. در نظر داشته باشید که حرکت کردن بار در هنگام 

 دائماًکه وزن بار در بندهای مختلف  شودمیشود. این باعث د باعث انتقال وزن بین بندهای مختلف توانمی ییجاجابهباالبری و 

 کاهش و افزایش پیدا کند.

 یحلقه[، نباید شودمیبه شکل حلقه به دور بار پیچیده  بندتکهنگام استفاده از حالت چوکر ]حالتی که اسلینگ  -

و ممکن  شودمیزایش فشار به اسلینگ ایجاد شده توسط اسلینگ را به سمت پایین ]به سمت بار[ فشار دهید، زیرا باعث اف

 برای کاهش اصطکاک استفاده کنید. هاگوشوارهاست به طناب یا سیم بکسل اسلینگ آسیب برساند. از شگل ها و 

 

 

 

 

در ابتدا یک شگل روی قالب نصب کنید  حتماًزمانی که قرار است دو یا بیش از دو چشمه از یک قالب آویزان شود،  -

انتهایی[ را از شگل آویزان کنید. با این کار از  یهاحلقهی اسلینگ ]هاچشمهپین آن روی قالب قرار گیرد، سپس  کهیطوربه

مانع آسیب  ضمناً، شودمیباز شدن ضامن قالب ]به هنگام فاصله گرفتن بندها از یکدیگر در هنگام بلند کردن بار[ جلوگیری 

 .شودمیبه یکدیگر ]بر اثر فشار بار[  هاچشمهرساندن 

 انتخاب طناب ینحوهنکات ایمنی در خصوص  -5-8-19

سازنده، شرایط استفاده، و میزان ریسک و  یکارخانهاستفاده کنید را با توجه به اطالعات  دیخواهیماندازه و نوع طنابی که 

ی الیافی از طریق ضرب هاطنابل داشته باشد انتخاب کنید. حداکثر بار مجاز خطری که احتمال دارد برای جان افراد و اموا

 موارد ایمنی پیچ شگل -98شکل 
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(، کمترین مقدار نیرویی است که باعث MBS. حداقل نیروی پارگی )آیدمی به دست( SF( در ضریب ایمنی )WLمیزان بار )

 .شودمیپاره شدن طناب 

( از ضریب SFسازنده است. اگر ضریب ایمنی ) یکارخانهتوسط  شدهتعیینسطح ایمنی  یدهندهنشانضریب طراحی کارخانه، 

. این دو ضریب ]ایمنی و طراحی[ با کمک یکدیگر، باعث افزایش ایمنی شودمیطراحی بیشتر باشد، باعث افزایش سطح ایمنی 

 د باعث کاهش ظرفیت طناب شود:توانمی. دالیل زیر شوندمیو استحکام طناب 

 هانخو  هاافیالساییدگی، پارگی  -

 و تجهیزات هاسازهتغییر اندازه و کیفیت  -

- Shock loads (بار در هنگام باالبری و رها شدن ناگهانی که مانند یک شوک، باالبر و تمام تجهیزات را  رکردنیگ

 (.دهدمیقرار  تأثیرتحت 

 وزن بار ]تجاوز از حداکثر بار مجاز[ یمحاسبهعدم دقت در  -

 بت، فرسایش و فرسودگیکاهش استحکام به خاطر خیسی، رطو -

 روی زمین یدهندهطناب به خاطر برخورد با مواد آالینده و فرسایش  یهانخضعیف شدن  -

 

 کنید تا افراد دیگر نتوانند از آن برای باربرداری استفاده کنند. تکهتکهیا ضعیف شده، آن را  دیدهآسیباگر طنابی را دیدید که 

 .کنیممیکیلوگرم بلند کند را محاسبه  250باری معادل با  خواهدیمه در ادامه، حداکثر بار مجاز یک طناب ک

که ریسک و خطر آن برای  ترحساسباشد. در خصوص بارهای  5، حداقل ضریب ایمنی باید وسازساختنکته: طبق مقررات 

 باشد. 15تا  10اموال افراد بیشتر است، ضریب ایمنی باید بین جان و 

 (ضریب ایمنی) x 5 (وزن بار) 250 = حداکثر بار مجاز

 کیلوگرم 1,250 = حداکثر بار مجاز

باشد و یا  1250در این مثال، برای اینکه از حداکثر بار مجاز تجاوز نکنید باید طنابی استفاده کنید که استحکام کششی آن 

ا مطالعه کنید و بهترین نوع که توسط کارخانه تهیه شده است ر هاطنابکیلوگرم کمتر باشد. مشخصات  250اینکه وزن بار از 

 طناب که مناسب با کار شماست را انتخاب کنید.

یی استفاده کنید که دارای مشخصات شناسایی واضح و شفاف هستند. تمامی هاطنابمثل اسلینگ های مصنوعی، باید فقط از 

ه باشد لیبل گذاری کنید که اطالعات کارخان یدهندهنشانی جدید را با الصاق یک لیبل محکم و ماندگار که هاطناب

 شوند. ییشناساقابل

 هاطنابنکات ایمنی در خصوص مراقبت و نگهداری  -5-8-20

انتهای داخلی آن روی زمین  کهینحوبهجدید از طناب الیافی، آن را روی زمین بخوابانید  یحلقهبرای باز کردن یک  -

 قرار گیرد. انتهای داخلی را از وسط حلقه به بیرون بکشید و در خالف جهت ساعت آن را باز کنید.

جمع  حلقهحلقهساعت جمع کنید. طناب را در دست چپ خود گرفته و  یهاعقربهپس از استفاده، طناب را در جهت  -

از باالی کویل ]طناب حلقه شده[ به پایین آمده و از آن  مترسانتی 30 یاندازهبه تقریباًمتر باقی بماند.  4.5کنید تا زمانی که 
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بپیچانید. سپس با استفاده از دست چپ، طناب را از داخل لوپ ها به بیرون بکشید  هاحلقهبار دور  6وسط کویل[  تقریباًنقطه ]

 باز نشوند. هاحلقهو آن را با چند نیم خفت ببندید تا 

ایجاد شده در طناب را با دقت باز کنید. هرگز سعی نکنید که آنها را بکشید تا صاف شوند. این باعث  هایخوردگچیپ -

 .دهدمیو استحکام آن را کاهش  شودمیشدید طناب  یدگیدبیآس

شود.  هاهرشتباید مانند شکل نخ پیچ شود تا مانع باز شدن  هاطنابیک طناب الیافی بریده شده، انتهای  کههنگامی -

 .دهدمیطریقه صحیح این کار را نشان  99شکل 

 

 

 هاطنابنکات ایمنی در خصوص نگهداری و انبارداری  -5-8-21

درجه  21تا  10دمای بین  -هوای مناسب نگهداری کنید یهیتهوی الیافی را در یک اتاق خشک و خنک با هاطناب -

 درصد 60تا  40با رطوبت بین  گرادیسانت

چوبی با قطر بزرگ که از سطح زمین فاصله دارد آویزان کنید.  یهاخیمگشاد و آزاد روی  یهاحلقهرا در  هاطناب -

، رطوبت، و نور خورشید حفظ کنید. آنها را از دود اگزوز، دودهای شیمیایی، جوشاننده وهواآبی الیافی را از هاطناب

 .داریدنگاهبخار، و سایر منابع گرما دور  یهاولهلها، رادیاتورها، 

خیس هستند، اجازه دهید که خشک شوند. رطوبت باعث  هاطنابی الیافی به انبار، اگر هاطنابقبل از فرستادن  -

، اندزدهخی هاطنابپیچ بخورد. اگر  آسانیبهکه طناب  شودمیو باعث  شودمی فاسدشدنافزایش سرعت فرسایش و 

باشند  زدهخیخارج شوند سپس آنها را در انبار ذخیره کنید. زیرا اگر  یزدگخیباز شوند و از حالت  کامالًهید اجازه د

طبیعی باز و خشک  صورتبه زدهخیی خیس یا هاطنابممکن است که دچار شکستگی و پارگی شوند. اجازه دهید 

 شوند.

 کنید تا خشک شوند.ی کثیف را در آب خنک و تمیز بشویید و آویزان هاطناب -

 ی الیافیهاطناباستفاده از  ینحوهنکات ایمنی در خصوص  -5-8-22

 پیچیدن طناب -99شکل 
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یی که برای هاطنابرا برای آن به کار ببرید )برای  5هرگز بیش از ظرفیت طناب به آن بار نبندید. ضریب طراحی  -

شرایط و عمر طناب را نیز  ضمناًرا اعمال کنید(.  10ضریب طراحی  شودمیکارکنان استفاده  دنیباال کشحمایت یا 

 در نظر بگیرید.

که شن  شودمی. و باعث شودمیهرگز طناب را روی زمین نکشید. این کار باعث پارگی، فرسایش و ساییدگی طناب  -

 ریز به سطح خارجی طناب وارد شوند. یهاماسهو 

های تیز بار، از وسایلی ]مانند  اهگوشو  هاقسمتتیز و زمخت نکشید. در  یهاهیحاشو  هاگوشههرگز طناب را روی  -

 محافظت کند. هاگوشهپارچه[ استفاده کنید تا از طناب در برابر زبری و تیزی 

ی الیافی، فقط در خط راست و مستقیم طناب را بکشید و تا حد امکان از هاطنابسعی کنید در هنگام استفاده از  -

زیرا تا شدن باعث توزیع نامتعادل فشار در الیاف کشیدن طناب در حالتی که تا خورده است، خودداری کنید، 

 .شودمی

 .دهندمیساییدگی و فشار را کاهش  هاگوشوارهی طناب، همواره از گوشواره یا تیمبل استفاده کنید. هاچشمهدر  -

باعث افزایش بار در هر یک از  شدتبهکمتر ممکن است  هایزاویه. داریدنگاهدرجه  45اسلینگ ها را بیش از  یزاویه -

 نیز صحت دارد. سیم بکسلیدر خصوص اسلینگ های  مطلبهمین  شود. بندها

ممکن است  شدهذوبو فلزات  هاجرقهی الیافی در نزدیکی جوشکاری یا هوا برش استفاده نکنید. هاطنابهرگز از  -

 باعث پاره شدن یا آتش گرفتن طناب شوند.

. بدون دلیل طناب را در معرض نور شدید خورشید رها نکنید داریدنگاهشدید دور  یهاارتحری الیافی را از هاطناب -

 .شودمیزیرا باعث ضعیف شدن و فرسایش آن 

 هرگز طناب چپ پیچ را با طناب راست پیچ جفت نکنید. -

ید تا از پاره فلزی در هر دو چشمه استفاده کن هایگوشوارههنگام جفت کردن طناب الیافی با فوالدی، همیشه از  -

 شدن طناب الیافی توسط طناب فوالدی جلوگیری شود.

باید  هاقرقرهطناب الیافی استفاده شده مناسب با قرقره و شیار آن باشد. قطر  یاندازهاطمینان حاصل کنید که  -

 برابر( قطر طناب باشد. 10 حاًیترجبرابر ) 6حداقل 

 موارد ایمنی کار با سکوهای کاری هوایی -5-8-23

 مخصوص، مجازند که با سکوهای کاری هوایی کار کنند. ینامهیگواهرای ااد آموزش دیده و دتنها افر -

تعادلی،  هایجککاربران باید قبل از شروع کار و در آغاز هر شیفت، دستگاه خود را از لحاظ مواردی چون  -

، سیستم رسانسوخت، تجهیزات حفاظت در برابر سقوط، سیستم هاکیالست، هاچرخ، هاحفاظاضطراری،  یهاکنترل

 هیدرولیک و سیستم هوا بازرسی کنند.

 نشتی روغن از محل اتصاالت بازرسی شود. -

از لحاظ صافی، سفت بودن و تراز بودن( و موانع احتمالی موجود مانند کابل برق هوایی و )محل استقرار دستگاه  -

 ، زباله و ناهمواری بازرسی کنید.هاول، منههاگودالمجاور،  ساتیتأس

 محافظ برای جلوگیری از سقوط کاربران باشند. یهانردهتمامی سکوهای کاری باید مجهز به  -

 و پایداری الزم را برای جلوگیری از سقوط داشته باشند. شدهنصبباید در فواصل زانو و کمر  هانردهاین  -

 ط ابزار و اشیا باشند.سکوها باید دارای قرنیز برای جلوگیری از سقو -
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جلوگیری  بارکیسکو، از ادامه  رمجازیغاز تجهیزات، با افزایش ارتفاع  گونهاینروی  شدهنصبفعال  یگرهاحس -

 .کنندمی

یمو واژگونی سکو جلوگیری  کارشدن سکو، از ادامه  نامتعادلصورت افزایش وزن و  در فعال وزن بار، یگرهاحس -

 .ندینما

 

 

 

 

کار جلوگیری  یادامهفعال حرکت زمینی، در صورت قرارگیری سکو در شیب بیش از حد، عمل و از  یگرهاحس -

 .کنندمی

تعادلی نیز استفاده  هایوزنهدر برابر خطر واژگونی از  در بعضی از انواع سکوهای کاری هوایی برای افزایش پایداری -

 در جای مربوطه قرار گرفته باشند. درستیبهتعادلی  هایوزنه. دقت کنید که شودمی

تا در مواقع اضطراری و هنگام عملکرد ناایمن برای  اندشدهتوقف اضطراری مجهز  یدکمهها به  AWPتمام  تقریباً -

 پیشگیری از بروز حوادث احتمالی عمل کند.

 .شودمیدستگاه نصب  یهیتغذباالی سکوی کار و کنار منبع  ینقطهدر دو  معموالًتوقف اضطراری  یدکمه -

تنظیمی خودکار داخلی هستند که در هرلحظه ضمن پایش وضعیت برقی  هایسیستمها دارای  AWPبعضی از  -

 دستگاه

 رساندیمدر صورت شناسایی هرگونه خطا، نواقص را به اطالع کاربر 

قرارگیری دستگاه در زمین نامناسب است. محل استقرار دستگاه  حوادث سکوهای کاری، یهاشهیر نیترمهمیکی از  -

 باید در جای سفت، محکم، خشک و بدون شیب باشد.

زیر چرخ  یگوهتعادلی، ترمز و  هایجک، باز هم از کنیدمیسفت و بدون شیب هم کار  یهانیزمحتی اگر در  -

 استفاده کنید.

 ببندید. همیشه زنجیر یا در ورودی سکوهای کاری هوایی را -

 استقرار سکوی کار محل -100شکل 
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 محافظ قرار نگیرید. یهانردهبرای افزایش دسترسی، روی  گاهچیههمیشه داخل سکوهای کاری هوایی کار کنید و  -

 هرگز فراتر از ظرفیت مجاز سازند با دستگاه کار نکنید. -

 
 

سکوهای کاری هوایی، از تابلوها و عالئم هشداردهنده و ایمنی  دورتادور حتماًهنگام کار در مناطق شلوغ و پر تردد  -

 استفاده کنید.

 ایمنی تا خطوط برق هوایی را حفظ کنید. یفاصلههمیشه حداقل  -

 

 

 خطوط برق، بهتر است جریان برق قطع و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده شود. یکیدر نزدبرای کار  -

 .شودمیامروزه از سکوهای کاری عایق شده برای کار در نزدیکی خطوط برق هوایی استفاده  -

 سیم اتصال زمین در فرایند جوشکاری استفاده نکنید. عنوانبههرگز از سکوی کار هوایی  -

 یجابهباید از کمربند ایمنی استفاده کنند و قالب کمربند را  کندمینفراتی که داخل سکوهای کاری هوایی کار  -

 محکمی از سکو ببندند.

 و ... لحاظ شود. تجهیزات الزم برای پیشگیری از سقوط مانند طناب نجات، لنیارد -

شوند. برای این کار  جاجابهنباید  اندقرارگرفته در ارتفاعبرای جلوگیری از خطر واژگونی، سکوهای کاری هوایی که  -

 کنید. جاجابهجمع کرده و سپس  کامالًابتدا باید سکو را 

 از هل دادن و کشیدن بیش از حد سکوهای کاری که در ارتفاع قرار دارند، خودداری کنید. -

 تعادلی یهاجکاستفاده از  -101شکل 

 هوایی مجاز تا خطوط برق یفاصله -102شکل 
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 استفاده نکنید. و پایین آمدن باال رفتنضربدری سکوهای کاری برای  یهاستونو  هایمهارهرگز از  -

کار  یسکومانند نردبان و داربست( و نفرات بیش از حد مجاز را با خود به داخل ) نیسنگهرگز ابزار، وسایل اضافی و  -

 عمل کنید که تعادل سکو حفظ شود. یاگونهبهمواد داخل سکو  ییجاجابهنبرید و هنگام 

 

 

هرگز از تخته، جعبه و سایر اجسام مشابه برای افزایش دسترسی به ارتفاع در کف سکوهای کاری هوایی استفاده  -

 نکنید.

 .شودمیبارها را داخل سکوی کار نگهدارید نه روی محیط پیرامون آن، زیرا باعث ناپایداری دستگاه و واژگونی آن  -

 لی و کامیون به کار نگیرید.هرگز سکوی کار را روی سطوح متحرک، مانند پشت تری -

 مجدداًو کاربران  کرده رییتغشخص آگاه  تأییدبا تغییر شرایط کاری و خطرات، نوع سکوهای کاری هوایی نیز باید با  -

 تحت آموزش قرار گیرند.

قفل  و سیستم (قبل از انجام هرگونه تعمیرات، باید سکوهای کاری هوایی از منبع نیرو جدا شود )قطع کردن برق و ... -

 اجرا شود. (Tag out/ Lock outبرچسب )و 

 ماه 3، هر گیردمیهر سکوی کاری هوایی، عالوه بر این که روزانه و قبل از شروع شیفت کاری مورد بازرسی قرار  -

 ساعت استفاده باید مورد بازرسی کلی قرار گیرد. 150یا پس از  بارکی

خطر روی تمام سکوهای کاری هوایی باید عالئم هشداردهنده و ایمنی نظیر: محدودیت ارتفاع، خطر سقوط،  -

 واضح و خوانا نوشته شود. طوربهو ...  PPE، استفاده از یگرفتگبرق

 

 

 

 و قرارگیری بار در محیط سکو باراضافه -103شکل 

 

 نصب عالئم هشداردهنده و ایمنی -104شکل 
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 طول سکوهای کاری هوایی جدا پرهیز شود. یخودسرانهاز افزودن  -

 هرگونه تغییر در ساختمان سکوهای کاری هوایی ممنوع است. -

 بازرسی نمایید. دقتبه، قبل از شروع کار آن را کنیدمیاز سکوهای کاری هوایی استیجاری استفاده  کهیدرصورت -

 دستگاه بخواهید. یدهندهاز شرکت اجازه مربوطه را  یهادستورالعملتعمیرات و  یسابقه -

 هرگز چیزی را از داخل سکوی کاری به بیرون پرتاب نکنید. -

ای نیاز داشتید برای باال  لهیوسبههمیشه قبل از شروع کار ابزار خود را بازرسی نمایید تا چیزی را جا نگذارید و اگر  -

 کشیدن آن وسیله از طناب استفاده نمایید و هرگز چیزی را از سمت پایین به سمت سکو پرتاب نکنید.

 مراقب نفرات و اجسام زیر آن باشید. دیآوریمزمانی که سکوی کار را پایین  -

 

 

 پرتاب کردن اشیاء از درون سکو -105شکل 

و 

 احتیاط هنگام پایین آمدن سکو -106شکل 
 

 مجاز سکوحفظ سرعت  -107شکل 
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و موقعیت نفرات تعیین کنید.  سرعت حرکت سکوی هوایی را مطابق با شرایط محیط، شیب زمین، موانع موجود -

 کیلومتر بر ساعت شود. 7/0سرعت مجاز برای سکوی کاری باز شده نباید بیشتر از 

 را به کار نیندازید.، هرگز سکوی کار رعدوبرقو در هوایی توفانی و  وزدیمدر مناطقی که باد شدید  -

ارتباطی قرار نگرفته باشد و باعث ایجاد محدودیت  یهاجادهاطمینان حاصل کنید که اجزای سکوهای کاری، داخل  -

 در تردد وسایل دیگر نشوند.

 بین کاربر سکوهای هوایی و عالمت ده، باید سیستم ارتباطی قوی وجود داشته باشد. -

 ( استفاده شودPTW) منیااز سیستم مجوز شروع کار  حتماًر وجود دارد در مناطقی که خطرات خاصی مانند انفجا -

وجود دارد، سکوهای کاری را به کار نیندازید و باتری  هاآندر  یسوزآتشدر فضاهای خطرناک که احتمال انفجار و  -

 ان را شارژ نکنید.

و پایداری سکو  دیکنخمبه محل کار خود نزدیک شوید که ناگزیر نباشید خود را از داخل سکو به بیرون  یافاصلهتا  -

 را نیز به خطر نیندازید.

 لحاظ شده و افراد برای شرایط خاص آمادگی الزم را داشته باشند. حتماًاضطراری  طیشراواکنش در  یبرنامه -

 ستم مدونی ثبت، گزارش و پیگیری شود.تمام نواقص و خطاهای موجود باید به کمک سی -

 از جلیقه نجات استفاده کنید. یمنیکمربند ا یجابههنگام کار در نزدیکی آب،  -

 کردن اشیا استفاده نکنید. جاجابهاز سکوی کار برای فشار دادن و  -

 رید.نظم و ترتیب را در داخل سکوی کار رعایت کنید و کف سکو را از مواد روغنی و لغزنده پاک نگهدا -

 یی و کار با سکوی کار هوایی، مراقب نقاط کور بوده، و میدان دید خود را گسترش دهید.جاجابههنگام  -

و  هااهرمجهت نمای رنگی باشند تا عملکرد هریک از  یهاکانیپموجود در سکوی کار باید هریک دارای  یهاکنترل -

 مشخص باشد. هاکنترل

 به کار نگیرید. هاجرثقیلسکوی کار هوایی را در مسیر حرکت و فعالیت  -

 باشید. هاآنخود را همیشه داخل سکو نگهدارید و مراقب  یهااندامو  هادست -

 هرگز اهرم پایین آوردن سکو را بدون هماهنگی با نفر داخل سکو فعال نکنید مگر در شرایط اضطراری. -

 منظم مورد بازرسی قرار گیرند. طوربهو اتصاالت سکوهای کاری باید مطابق با استاندارد بوده و  هاجوشتمام  -

 دستی مناسب در نظر گرفته شود. کنندهخاموشدر کنار سکوی کار هوایی، یک دستگاه  -

 کرد.کار  باید که سازنده در جدول بار مشخص کرده یامحدودههمیشه هنگام کار با سکوهای کاری هوایی، در  -

 OSHA قوانین

، سقوط از ارتفاع، سقوط اشیا، خطر یگرفتگبرقخطر ) زاتیتجهاین  با خطراتتمام کاربران سکوهای کاری باید  -

 واژگونی و خطر برخورد و گیر افتادگی( آشنا شده باشند.

 .ردیقرار گبا سکوهای کاری باید تهیه شده و در اختیار پرسنل  خطریبکار ایمن و  یهادستورالعمل -
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ایمن از این تجهیزات  طوربهایمن از این وسایل را فراگیرد و با توجه به وزن و ارتفاع  یاستفادهکاربر باید چگونگی  -

 استفاده کند.

 سازنده در حین کار رعایت شود. یهاهیتوصالزامات و  -

 تجهیزات ایمنی دستگاه مانند تجهیزات الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی و بادی را از کار نیندازید. -

 سکوهای کاری هوایی، زمانی که نفر و تجهیزات داخل آن قرار دارند ممنوع است. ییجاجابه -

و ...  هالیر، هاستونند اجازه ندهید کارگران در موقعیتی قرار گیرند که با موانع باالی سرشان و اجسام کناری مان -

 برخورد کرده و آسیب ببینند.

 باید قطع شوند حتی اگر عایق شده باشند. داربرقتجهیزات  -

فراتر از ظرفیت مجاز  گاهچیهاز مجموع وزن نفرات، ابزار کارشان، تجهیزات و مواد،  عبارت استوزن مجاز دستگاه  -

 دستگاه را به کار نیندازید.

یی جاجابهضافی و سنگین و نفرات بیش از حد مجاز را با خود به داخل سکوی کار نبرید و هنگام هرگز ابزار، وسایل ا -

 عمل کنید که تعادل سکو حفظ شود. یاگونهبهمواد داخل سکو 

 ماشین در انتخاب ایمنیکات ن -5-8-24

عملیات  هرگونهاندازه و خصوصیات جرثقیل با توجه به موارد زیر لحاظ نشده است، نباید هیچ ماشینی برای انجام  کهوقتیتا 

 باربرداری انتخاب شود:

 بارها ینتربزرگو  ترینینسنگوزن، ابعاد و شعاع باربرداری  -

 باید برداشته شوندزن بارهایی که در هر یک وحداکثر ارتفاع باربرداری، حداکثر شعاع باربرداری،  -

 هایی که باید انجام شودتعداد و تناوب لیفت -

 که الزم است جرثقیل در سایت باشد زمانیمدت -

 دقیق بارها مهم است؟( جاییجابهنوع باربرداری )برای مثال، آیا  -

 معموالًبستگی دارد:  چهارمیک منطقهنوع خودروی حاملی که الزم است )به شرایط زمین و ظرفیت زمین در  -

 وجود ندارد.( اصالً روروبهپشت بیشترین مقدار، در اطراف کم و در  چهارمیکظرفیت در 

 و برخورد نفرات با اشیاء منینااباال رفتن و پایین آمدن  -107شکل 
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 شوند جاجابهبارها باید حمل شوند یا با دست  -

 طوالنی معلق خواهند ماند یهازمانمدتآیا بارها برای  -

دسترسی و رمپ یا ضعیت سایت، شامل زمینی که ماشین بر روی آن مستقر و نصب خواهد شد، مسیرهای وشرایط  -

مانعی که ممکن است مانع  هرگونهعبور خواهد کرد، فضای کافی برای عمود کردن، و  هاآنکه ماشین از  داریشیبسطوح 

 واحد یینههزدسترسی یا انجام عملیات شود و 

در سایت و خارج از آن، افزایش یا تغییر طول  ونقلحملعملیاتی از قبیل عمود کردن، باز کردن )جرثقیل(،  یینههز -

 بوم.

 نکات ایمنی ریگر -5-8-25

یا کارت ریگری را دریافت  دوره انیپای مخصوص نامهشروع کار طی نماید و گواهی قبل ازهای آموزشی الزم را ریگر باید دوره

 .1ی سطح پیشرفته یا ریگر درجه و 2ی برای آموزش ریگری دو سطح مطرح است. سطح مقدماتی یا ریگر درجه معموالًکند. 

 های موجود و مرتبط با کار را داشته باشد.ریگر باید دانش مقدماتی در زمینه ریاضیات و درک فرمول -

 ریگر باید از لحاظ بدنی کامالً سالم بوده و حس شنوایی و بینایی خوبی داشته باشد. -

 بستن کمربند ایمنی الزامی است( به باال در ارتفاع باشد. )در ارتفاع دو متر به کارریگر باید قادر  -

 بار آشنا باشد. زدهگرههای ی کارهای دستی را داشته باشد و با انواع روشریگر باید توانایی و مهارت کافی در زمینه -

 ریگر باید با عالئم استاندارد دستی هدایت بار، کامالً آشنا باشد و دقیقاً مطابق با استاندارد عمل کند.

 سیم آشنا باشد.با وسایل ارتباطی نظیر رادیو و بی کار کردنی د نحوهریگر بای -

 وجود(، هماهنگی الزم را داشته باشد.ده )درصورتی جرثقیل و عالمتریگر باید با راننده -

 را کامالً بازرسی نماید. ازیموردنشروع کار، تمام تجهیزات و وسایل  قبل از -

 آنان مطمئن شود. سالم بودنکار، بررسی نموده و از  بعد ازتمام وسایل تحویلی از انبار را قبل و  -

 سال( را داشته باشد. 18ریگر باید حداقل سن قانونی ) -

 ( نباشد.SWLریگر باید توجه کند که بار متناسب با ظرفیت جرثقیل بوده و هرگز فراتر از ظرفیت مجاز باربرداری ) -

 های مختلف آشنا باشد.موقعیتریگر باید به ظرفیت مجاز جرثقیل در زوایا و  -

 کند، بداند.جا میریگر باید وزن باری را که جابه -

 گیرد. به کارهای پیشگیری از حادثه را ریگر باید با خطرات بستن و باز کردن بار کاماًل آشنا شده و روش -

 صورت دستورالعمل ابالغ گردد.های ریگر، باید بهها و باید و نبایدشرح وظایف، مسئولیت -

 از لحاظ: اندازه، ابعاد، شکل، نوع بار و مرکز گرانش بار بررسی کند. بلند کردن قبل ازبار را  -

ای، بکسل، شگل، پیچ گوشوارهگیرند مانند قالب، سیمریگر باید بداند که تمام تجهیزاتی که زیر بوم جرثقیل قرار می -

 ن دچار اشتباه نشود.شوند و دقت کند که در تعیین وزشاهین و ... جزو بار محسوب می

 جایی بار باید متوقف شود.مایل بر ساعت باشد، عملیات جابه 30-25که سرعت باد بیش از درصورتی -

شرایط بد جوی مانند مه شدید، برف، تاریکی هوا، گردوغبار و ... محدود شود  لیبه دلکه میدان دید ریگر درصورتی -

 ن، متوقف شود.عملیات باربرداری تا حصول شرایط ایم الزم است
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گونه شکست ساختاری در و شرایط یخبندان، ناظر عملیات باید مطمئن شود که هیچ سرد اریبسوهوای در آب -

 صورت عملیات باید متوقف شود.سرما روی نخواهد داد. درغیراین به علتتجهیزات باربرداری 

و اتصاالت مربوطه( و بستن بار را انتخاب ها جایی بار )اسلینگ، شگل، بستوسایل و تجهیزات موردنیاز برای جابه -

 نماید.

خودداری کند، تجهیزات  انددهیدبیآسبردن تجهیزات و وسایل باربرداری که به هر نحو  به کارریگر باید از  -

 شده، با رنگ قرمز مشخص و به سرپرست مربوطه اطالع داده شود.ی کار خارجدیده باید از ردهآسیب

 یبکسلسیمزنجیری و  یهالیجرثقار نکات ایمنی در هنگام ک -5-8-26

کنند. ترولی ممکن است دارای موتور باشد یمی ثابت یا ترولی )اتاقک محرک(، آویزان نقطهجرثقیل برقی را از یک  -

توانند روی یک خط ثابت مستقیم حرکت یم. این باالبرها فقط کندمیشود و حرکت یمروی ریل کشیده  معموالًاما 

 کنند.

 بار مجاز را بداند و هرگز از آن تجاوز نکند. باید حداکثر -

در اجرای فرمان و  یرتأخ، اختیاربیو خرابی )فعال کردن  کنندیمکار  درستیبه هاکنترلاطمینان حاصل کند که  -

 غیره( ندارند.

 بررسی کند. خوردگیپیچساییدگی، فرسودگی، بریدگی، تاب و  از لحاظکابل کنترل را  -

 ی کند تا تنظیم باشد.درام جرثقیل را بررس -

 و پیچ خوردن و جمع شدن در درام بررسی کند.شدگی لهسوختگی، تاب،  ازلحاظجرثقیل را  یهاکابل -

 ، منحرف شدن و کج شدن بررسی کند.تا شدنشکستگی، ترک، تاب خوردگی،  ازلحاظقالب را  -

 سعی نکند زنجیر یا سیم بکسل را تعمیر یا افزایش طول دهد. -

 روی جرثقیل را بخواند. یهشدارهاکارخانه و  یهاالعملدستورراهنما و  -

 عمودی روی بار قرار دهد. صورتبه مستقیماًجرثقیل را  -

لیفتینگ در کف قالب  یحلقهپس از اینکه قالب در حلقه قرار گرفت، فشار کمی وارد کند تا مطمئن شود که  -

 مناسب را دارد. ییهزاونشسته است و قالب 

 روی درام نشسته باشد. درستیبهبین لیفت ها، چک کند و ببیند که سیم بکسل  -

 دریافت بار است. یهآماداطمینان حاصل کند که در مسیر حرکت هیچ فرد و مانعی وجود نداشته باشد و مقصد  -

 ترمزها را بررسی کند. -

 بررسی کند که مسیر حرکت باز و آزاد باشد. -

 گرفتار نشود. هاکابلبیشترین امنیت را از بار داشته باشد و در  در سمت معلق جرثقیل نایستد تا -

 و ناگهانی بپرهیزد. ایضربهاز حرکات  -

 بلند کند که از موانع عبور کند. ایاندازهبهبار را فقط  -

 عبور ندهد. صبر کند تا محل خالی شود. سرکارگرانبار را از باالی  -

 الی باشد.مراقب هرگونه تغییر در عملیات و خرابی احتم -
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 را قفل کند. هاکنترلبار را در هوا معلق رها نکند. اگر مجبور شد،  -

 به افراد ناوارد و کسانی که صالحیت کار با جرثقیل ندارند اجازه عملیات ندهد. -

 هرگز از نهایت ظرفیت استفاده نکند. )کمی کمتر از حداکثر بار مجاز( -

 جرثقیل بپرهیزد. یهبدنو  هاالبقاز تماس شدید بین دو جرثقیل، جرثقیل و ستون،  -

 اسلینگ استفاده نکند. عنوانبههرگز از زنجیر یا سیم بکسل جرثقیل  -

 ارت جوشکاری استفاده نکند. عنوانبههرگز از زنجیر یا سیم بکسل  -

 از چرخاندن بار یا قالب در حین عملیات خودداری کند. -

 نباشد. دارزاویهبار را در خط مستقیم بکشد تا  -

خودکار تا  صورتبه، حرکت را هادستگاهکلی، این  طوربهمحدودکننده هستند.  هاییچسوئدارای  هایلجرثقبرخی از  -

 بررسی کند. هرروزرا  هایچسوئ. شوندیمو سپس متوقف  دهندیمحداکثر ظرفیت ادامه 

ید عملیات را هدایت کند. اطمینان اپراتور دید خوب و کافی از بار و مسیر نداشته باشد، یک عالمت دهنده با هر وقت -

 آگاه باشند. هاعالمتافرادی که در عملیات باربرداری مشغول هستند، از  یههمحاصل کنید که 

 سایر مقررات

 ساخته مرغوب از جنس و بوده مکانیکی کامل استقامت یدارا لوازم سایر ونیر انتقال سایلو بدنه مختلف هایقسمت -

 .باشد رسیده دارصالحیت مقام تأیید به هاآن مکانیکی مقاومت و باشند شده

 یا جرثقیل روی کسهیچ که کند حاصل اطمینان جرثقیل با کار شروع و موتور کردن روشن از قبل باید راننده -

 چرخش محل و پشت جرثقیل چرخش شعاع در تأثیرپذیر مناطق ایمنی، افزایش برای .نباشد کار مشغول آن نزدیک

 شود جلوگیری خطر منطقه به متفرقه افراد ورود از تا .کنید گذاریمانع و مشخص را

 را جرثقیل موتور ابتدا گیریسوخت برای باشدمی سوزیآتش جرثقیل، گیریسوخت هنگام مهم خطرات از یکی -

 .نباشد روشن گیریسوخت از ناحیه متری 8 تقریباً فاصله در بازی شعله یا سیگار که شوید مطمئن و کنید خاموش

 .باشدمی الزامی راننده کابین در ینشانآتش کپسول وجود -

 .باشید داشته توجه باد وزش مسیر به همیشه -

 .گردد مبذول کافی دقت آن تعمیر در و شده نگهداری و بازدید حال همه در باید دستگاه -

 که مربوطه متخصص وسیلهبه باریک ایهفته حداقل و گرفته قرار بازدید مورد دستگاه یمتصد توسط هرروز -

 .شود بازرسی دقیقاً  دارد عهده به را آن و کلی فنی مسئولیت

 .شود نوشته دستگاه هر یرو در خوانا و مشخص طوربه سازنده کارخانه طرف از باید باالبر مجاز ظرفیت حداکثر -

 و آوردن حین پایین یا کردن بلند شروع در کهیطوربه شود آورده پایین و باال مالیم طوربه بار بایستی همیشه . -

 .نگردد وارد دستگاه به ایضربه توقف،
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 قطر برابر سیصد یمساو الاقل کهاین شرطبه باشد کابل قطر برابر 30 از کمتر نباید کابل دارندهنگه هایاستوانه قطر -

 نظر در کابل سیم ترینضخیم برابر 450 یمساو مزبور استوانه قطر که است ارجح ولی باشد کابل سیم ترینکلفت

 .شود گرفته

 کابل قطر برابر 5/2 از کمتر هالبه این یبلند حداقل کهیطوربه باشد لبه یدارا باید کابل دارندهنگه استوانه سر دو . -

 .نباشد مربوطه

 .باشد شده محکم مربوطه استوانه به مطمئن و مؤثر طوربه باید کابل دارندهنگه هایاستوانه سر دو لبه -

 یبار که بتواند شده باشد محاسبه و تعبیه یطور باید ترمزها این و باشند حفاظتی یترمزها یدارا باید باالبرها -

 .نماید ینگهدار را باالبر ظرفیت مجاز برابر ونیم یک معادل

 جداکننده یدارا باید یباد و الکتریکی یباالبرها از اعم شوندمی هدایت پایین از که باالبرهایی در فرمان هایطناب -

 همیرو و شدن مانع پیچیده و کرده عبور آن هایسوراخ داخل از مجزا طوربه هاطناب این که باشند مخصوص

 .بشود آن افتادن

 شکلی بهباید  شودمی هدایت پایین از که یباد و الکتریکی یباالبرها یبرا فرمان هایطناب اهرم هایدسته -

 اهرم کدام دهد تشخیصآسانی به مربوطه کارگر کهیطوربهگردند.  متمایز هم از مشخص طوربه که باشد شدهساخته

 .است بار آوردن پایین یبرا یککدام و باال بردن یبرا

 ریل یرو که هاییچرخ به مربوط هاییاتاقان قطعات همچنین و باالبر هایدستگاه خور ضربه هاییاتاقان قطعات -

 وجود صورت کنند درمی حرکت

 توسط شده، خورده و شده شل هایقسمت به بردن پی منظوربه باالبر دستگاه از استفاده از قبل روزههمه 

 .شود بازدید دقیقاً  مربوطه کارگر

  شود بازدید کامالً  و دقیقاً آن هایقسمت تمام متخصص نفر یک وسیلهبه باریک هفته هر 

 شود بازرسی کامالً  و دقیقاً  آن هایقسمت تمام مسئول متخصص نفر یک وسیلهبه باریک ماه 12 هر حداقل. 

 شود آزمایش مسئول متخصص نفر یک توسط باالبر دستگاه هایقسمت تمام کلی تغییر یا تعمیر هر از پس. 

 قرار مورداستفاده بار بلند کردن جهت که لوازمی یطورکلبه و هاقالب ،هاطناب ،هاتسمه زنجیرها، ،هاکابل 

 از باالبر کارگر به مکک عنوانبه که یدیگر اشخاص یا و دهنده عالمت کارگران وسیلهبه باید روزههمه گیردمی

 .گیرد قرار بازدید مورد دهندمی دستور زمین یرو

 ماه سه هر حداقل باید الکتریکی خودکار لوازم و ترمزها شیارها، ،هاقالب ،هاطناب ،هاتسمه زنجیرها، ،هاکابل 

 .گیرد قرار بازرسی مورد دقیقاً و کامالً مسئول متخصص توسط باریک

 مشخصه عالئم وسیلهبه باید باالبر هایدستگاه توسط بار ونقلحمل و آوردن پایین بردن، باال در هدایت 

 یک یدارا حرکت هر کهیطوربه آید به عمل است شدهتعیین دارصالحیت مقام توسط که فهمقابل و یکنواخت

 .شود داده دست یا بازو وسیلهبه عالئم این که است بهتر و بوده مجزا عالمت
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 هاآن از یکی وسیلهبه فقط عالئم باید باشد داشته وجود بار بردن باال یبرا کمک نفر یک از بیش که یموارد در 

 درهرحال .شود داده دارد قرار باالبر راننده دید میدان در همیشه که غیره و بند طناب ،قالب زن زنجیربان،

 .نماید شود اطاعتمی داده الذکرفوق کمکی افراد از یک هر توسط که توقفی عالمت از بایستی باالبر راننده

 باشد نداشته نوسان بلند کردن حال در کهیطوربه شود آورده پایین و باال یعمود طوربه عموماً باید بار. 

 باید شود بلند مایل طوربه بار است الزم که یموارد در: 

 نگیرند قرار خطر معرض در مربوطه کارگران که آید به عمل الزم احتیاطات 

 پذیرد انجام مسئول شخص حضور در باید یبار نوع چنین کردن بلند عمل 

 گیرند قرار کمتحر هایماشین مسیر یباال نباید باشند بار یدارا یا تعمیر حال در باالبرها کههنگامی. 

 بار را آرامیبه باید دستگاه دیگرعبارتبه نگردانید سرعت با را بار هرگز دستگاه، به کشو ایجاد از یجلوگیر یبرا -

 دهد قرار مقررشده مکان در را آن آرامیبه و کرده بلند

و  کند بررسی و خوردگی کشیدگی ساییدگی، ،یخوردگچیپ گره خوردگی، ازلحاظ را یباربند بکسل سیم باید ریگر -

 .نماید را گزارش آن فوراً  عیب مشاهده صورت در

 .باشد گرفته قرار هاو قرقره درام یرو درستیبه باید دستگاه یباالبر بکسل سیم ،دیدگیآسیب از یجلوگیر یبرا -

 درام یرو دارد قرار سطح نیترنییپا در قالب که زمانی باید کامل دور دو حداقل ایمنی، یهادستورالعمل با مطابق -

 باشد ماندهباقی

 .نکنید استفاده جرثقیل از بار کشیدن یبرا هرگز نیست بار کشیدن یبرا جرثقیل که داشته باشید به یاد . -

 ظرفیت کاهش موجب و جرثقیل بار بین آمده به وجود فاصله شیافزا سراشیبی، در حرکت هنگام باشید مراقب -

 شودیم جرثقیل

 زمین از را کمی بار که صورت این به کنید بررسی را دستگاه ثبات و یپایدار سنگین، یبارها یباربردار از پیش -

 .کنید بررسی را ترمزها سپس کنید متوقف و نموده بلند آرامیبه

 .نکنید استفاده آن ظرفیت تعیین جهت دستگاه یپایدار و ثبات از هرگز -

 است شده سازنده مشخص توسط که وضعیت همان مخصوص بار جدول از مختلف، یهاتیوضع در یباربردار یبرا -

 .کنید استفاده

 مشخص درستیبه را اسلینگ یهاساق بین یزوایا ها،اسلینگ و پارگی حد از بی فشار آمدن وارد از یجلوگیر یبرا -

 کنید

 امکان حد تا کامل و احتیاط با و آرامیبه را بار باشندیم دستگاه مجاز ظرفیت به نزدیک بار وزن کهدرصورتی -

 بار مرکز ثقل یباید رو جرثقیل بارقالب نوسان از و جلوگیری تعادل حفظ یبرا .کنید جاجابه زمین به نزدیک

 .باشد

 ناصاف و یا غلط .شوند پیچیده کننده جمع درام یرو صحیح طورو به صاف کامالً و سفت باید هابکسلسیم تمام -

 .شود آن بریدگی باعث تواندیم بکسل سیم شدن پیچیده

 .نماید بلند یعمود حالت به افقی حالت از را بار ایمن طوربه تواندیم جرثقیل که شوید مطمئن -
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 .باشند یعمود حالت و به راستا یک در بار با باید قالب همیشه -

 swl یدارا باید...و اتصاالت شگل، قالب،) تجهیزات (مصنوعی تسمه بکسل، سیم زنجیر،ها، اسلینگ یتمام -

 .باشند خود بدنه یرومجاز(  ظرفیت عالمت یا برچسب)

 کنترل ریگر و توسط شودیم بسته بار یانتها مهار طناب از حتماً  و بزرگ بلند یبارها جابجایی یبرا مهار طناب -

 .نکند برخورد اطراف تأسیسات و یا دستگاه به بار که شودیم

 توسط ماهیانه شکل و به دستگاه نصب از قبل جان محافظ و کلید ارتینگ برقی، هایکشیو سیم تجهیزات تمامی -

 شود و کنترل بررسی برق کارشناس

 مجهز به تجهیزات ایمنی به شرح ذیل باشند: ستیبایم هالیجرثقکلیه  -

 ایمن )مجهز به آالرم شنیداری و نوری(. اتوماتیک بارنشانگر  -

 نشانگر شعاع عملیات. -

 نشانگر وضعیت ارتفاع. -

 حرکت. محدودکنندهابزارهای  -

 .باراضافهوسایل توقف اتوماتیک حرکت در هنگام  -

 بادسنج. -

 ضامن ایمنی روی قالب. -

 آالرم شنیداری حرکت روبه عقب. -

 

 جرثقیل موجود در سایت یا محل عملیات شرایط  -5-9

 انجام عملیات در نزدیکی خطوط برق -5-9-1

قرار است عملیات باربرداری در نزدیکی یک  کهیهنگامریگرها است.  ریوممرگدالیل  نیترجیرا، یکی از یگرفتگبرقفوت بر اثر 

به خط برق نزدیک شود، این احتمال وجود  ازحدشیبانجام شود، اگر بخشی از دستگاه باالبر، خط بار، یا بار  یفشارقوخط برق 

و  کندمیبرق انجام عملیات  یزندهدارد که یک جریان برق در اطراف آن ایجاد شود. زمانی که جرثقیل در نزدیکی یک خط 

مجاز خود تجاوز کنند )به  یفاصلهعملیات باربرداری از حد  یهابخشاین احتمال وجود دارد که بار، خطوط باالبر، یا سایر 

 وسازساخت[ باید اقدامات خاصی لحاظ و رعایت شود که در بخش مقررات یگرفتگبرق(، برای جلوگیری از حوادث ]11جدول 

انجام عملیات در نزدیکی خطوط برق  ینحوهباید دارای دستورالعمل کتبی در خصوص  هادهسازنبیان شده است. برای مثال، 

مجاز باشند که از تماس تجهیزات با خط برق جلوگیری شود. سازنده باید به تعداد کارکنان مشغول در  یفاصلهو  یفشارقو

 ر دهد.کپی بگیرد و در اختیار آنها قرا نامهوهیشپروژه، از این دستورالعمل و 

 

 حداقل فاصله ایمنی تا خطوط برق -11 جدول

 میزان ولتاژ حداقل فاصله
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 ولت 150000تا  750 متر 3

 ولت 250000تا  150000 متر 4.5

 ولت 250000بیشتر از  متر 6

 

 

 شوند و از حداقل فاصله مجاز عبور کنند. جاجابهباالبر یا خود بار با وزش باد  خطوطممکن است خطوط برق، 

 قرار گیرد: مدنظرجهت جلوگیری از وقوع رویداد موارد زیر باید 

 .فاصله ایمنی را رعایت کنید 

 ، زنده فرض کنید.یدانشدهباید تمامی خطوط برق را تا زمانی که از یک منبع موثق مطلع  -

که احتمال عبور از حداقل  درجاییبرق شناسایی کنید.  یادارهروی تیر برق یا تماس با  یهاعالمتولتاژ را از روی  -

 کتبی ابالغ کند تا از وقوع حادثه جلوگیری شود صورتبهمجاز وجود دارد، سازنده باید مراحل عملیات را  یهفاصل

کرده یا تغییر ولتاژ دهید یا نکات و اصول ایمنی بیان شده توسط قوانین عمرانی را  بندیعایقیا  جاجابهخطوط را  -

 برق صورت گیرد. یهادارخطوط برق باید توسط  بندیعایقپیروی کنید. 

مکان اپراتور )برای مثال کابین راننده( باید دارای عالمتی باشد که خطر را نشان بدهد. باید در باالی کابین یک  -

 عالمت هشدار وجود داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که همچنان خوانا باشد.

عالمت دهنده منصوب و تعیین گردد تا در صورت نزدیک شدن هر  انعنوبهیک کارگر ماهر و صاحب صالحیت باید  -

، بار یا غیره به خطوط برق، هشدارهای الزم را به اپراتور بدهد. عالمت دهنده باید در آالتماشینیک از تجهیزات، 

 دید کامل اپراتور باشد و دید کاملی از تجهیزات و رسانای الکتریکی داشته باشد.

اپراتور  کهیطوربه)مانند تابلوهای هشدار( در نزدیکی خطر استفاده کنید  هشداردهندهاز وسایل کافی  یاندازهبه -

را ببیند )شب، روز،  هاآنشرایط  یههمرا ببیند. اپراتور باید تحت  هاآن، همیشه بتواند یک یا دو عدد از آالتماشین

و شفاف باشند مانند ))خطر! خطوط برق در باال  کنندهبیانباید مربوط به خطر باشند. باید  هاعالمتباران، مه و ...(. 

 .شودمشخص  هاعالمتوجود دارند((. باید ولتاژ نیز در 

با چرخیدن و تکان  تواندیمها استفاده نکنید. مگر اینکه ناچار شوید، زیرا تگ الین، خودش سعی کنید از تگ الین -

 شود. نیآفرحادثهغیرمجاز شده و  یفاصلهخوردن وارد 

، هاجاییجابهعملیات جرثقیل را با کاهش ارتفاع باالبری، بوم، چرخش و سرعت حرکات و  یهمحدودسرعت، دایره و  -

 .شودکنترل 

که در باالی سر شما هستند احتیاط الزم را رعایت کنید زیرا این  کنیدیمدر نزدیکی خطوط طویلی کار  کههنگامی -

 اتفاقی با جرثقیل تماس پیدا کنند. صورتبهخطوط ممکن است در اثر وزش باد، تاب بخورند و 

جرثقیل در روی زمین ناهموار احتیاط الزم را رعایت کنید، زیرا ممکن است بوم با خطوط  جاییجابهدر هنگام  -

 برخورد کند.
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 کامالً کنند، اطمینان حاصل کنید مسیر  وآمدرفتچندین مرتبه از زیر خطوط برق  هایلجرثقزمانی که الزم است  -

 گذاریعالمت

کافی و ایمن  یاندازهبهجرثقیل  یهسازشده باشد و در هر دو طرف، ستون بلند شده باشد تا اطمینان حاصل کند که  -

 ه است.به پایین آورده شده یا کاهش ارتفاع داشت

را نگاه و بررسی کنید.  سرخودباالی  مخصوصاًمنطقه  یهمهجرثقیل،  اندازیراهقبل از استقرار و اپراتورها  -

سرپرست را در جریان قرار دهید، شاید الزم باشد  حتماً اگر در باالی سر شما، خطوط برق وجود داشت، 

 شود. و نوشته ریزیبرنامهکتبی  صورتبهمراحل عملیات 

مجاز به خطوط برق، تجاوز کنند،  یفاصلهکه احتمال دارد، جرثقیل، بار یا خط باربرداری از حداقل  درجایی -

 کتبی نوشته و به اپراتورها ابالغ شود. صورتبهباید مراحل عملیات 

که باید توسط پیمانکار  باشدیمزمان مناسب برای بررسی در خصوص خطوط برق، قبل از اعزام جرثقیل به محل  -

در انجام عملیات، مشکالت را قبل از اعزام جرثقیل بررسی و رفع  یرتأخگیرد. برای جلوگیری از بروز حادثه و  صورت

 شود.

 هافرستندهانجام عملیات در نزدیکی  -5-9-2

دارای بار الکتریکی  تواندیمتلویزیون، رادیو یا ریزموج، بوم جرثقیل و بار  یهافرستندهدر هنگام انجام عملیات در نزدیکی 

واقعی این است که بین قالب بار جرثقیل و خود بار، از یک  حلراه. تنها شودیمو داغ  کندمیشوند. بوم مانند یک آنتن عمل 

. اپراتور شودیم هاآنو مانع سوختگی  شودیمریگرها در برابر جرثقیل  بندیعایقاستفاده شود. این باعث  ایتسمهاسلینگ 

بر جرثقیل دستکش  سوارشدندر ماشین است هیچ اثری نخواهد دید اما باید هنگام پیاده شدن و  کهنگامیهجرثقیل 

 پالستیکی در دست داشته باشد.

 شرایط زمین -5-9-3

برای کار ایمن جرثقیل، شرایط زمین بایستی مناسب باشد. سطح بایستی ایستایی کافی جهت تحمل وزن بار و  -

ای دینامیکی که در ها یا بارهای ضربهزن خود جرثقیل، بار، ابزار باربرداری و شوکجرثقیل داشته باشد. این شامل و

 باشد، شود.ردن بار یا حرکت بار میر باال بردن، چرخش بار، پایین آواث

های نوساز بایستی توجه گردد که روز خاک سست اطراف ساختمان باربرداری انجام هنگام کار در کنار ساختمان -

 زیرا این خاک جهت پر کردن اطراف ساختمان ریخته شده و مقاومت کافی ندارد. نشود

جرثقیل و چپ شن آن  فرورفتنها یا مسیرهای آب وجود دارد خطر ریزش خاک و ها یا جاهایی که لولهاطراف کانال -

 کامل انجام شود. ست و باید بررسیزیاد ا

 محیط استقرار -5-9-4

 .ایستاده باشد شدهنییتعا کنید که جرثقیل در محل مناسب و از پیش در هنگام انجام عملیات اطمینان پید -
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هم بکار برده  تا حد مقدور بار نزدیک به زمین حرکت کند و طناب مهار ییجابجاکه در هنگام اطمینان حاصل کنید  -

 .شود

حتی حمل بار تغیر اپراتور زاویه بوم را جهت را داربیش یهانیزمبار در  ییجابجااطمینان حاصل کنید که هنگام  -

 دهد

 کنند نزدیک شودکه افراد در آن کار می ییهامتر به کانال 7جرثقیل نباید بیش از  -

نوار خطر محافظت شود و کلیه افراد از این منطقه  لهیوسبهباید  متر 10منطقه عملیات یعنی طول ارتفاع کل دکل +  -

 خارج نگاه داشته شوند

شود بایستی اقدامات خاص اضافی صورت بگیرد برای نمونه شده یا مشابه آن انجام می یکشلولهاگر عملیات در محل  -

ها، در کافی محکم نبوده و سست باشد، بایستی برای استقرار جک اندازهبهزمین بایستی محکم باشد و چنانچه 

 های موجود استحکام مناسب ایجاد نمود.محوطه خاصی از زمین با روش

گونه احتمال سست و خالی شدن زمین به دلیل تور جرثقیل باید اطمینان حاصل کند که هیچاپرادر محل عملیات  -

 های آب وجود نداشته باشد چرا که ممکن است ایجاد خطر کند.های گاز یا لولهها، لولهوجود آبراه

 یط طوفانی و بادی خطرناکاشر -5-9-5

اد برای کارکنان، عموم مردم، یا اموال خطرآفرین باشد، در شرایط جوی نامساعد که هوا طوفانی و بادی است و ممکن است ب

عملیات باربرداری را متوقف کنید و آن را انجام ندهید. اندازه و شکل بار را ارزیابی کنید و بررسی کنید آیا شرایط جوی و باد 

ا حد مجاز ظرفیت تجهیزات و شود. برای مثال، ممکن است وزن بار متناسب ب سازمشکلاست که برای انجام عملیات  یاگونهبه

بادگیر باشد ]سطح تماس آن با باد زیاد باشد[ ممکن است در  اصطالحاً باشد که  یاگونهبهباشد، اما اگر سطح بار  هادستگاه

هوا، طوفانی و بادی است، دچار چرخش یا تاب خوردن شود و در هنگام بلند شدن و معلق بودن در ارتفاع، ]به دلیل  کهیهنگام

وزش باد و طوفان[ از کنترل خارج شود. تاب خوردن و چرخیدن بار نه تنها برای ریگر خطرناک است بلکه ممکن است باعث 

به آنها فشار و بار وارد شود که  زاتیتجهمجاز و ظرفیت  ازحدشیباین است که شود ]اورلود به معنی  یباربرداراورلود تجهیزات 

 [.شودیمباعث کشیدگی و خرابی تجهیزات  مروربه

 شرایط جوی نامساعد -5-9-6

باعث کاهش دید ریگر یا تیم باربرداری شده  گردوغبارشرایط جوی نامساعد است و برف، مه، باران، تاریکی، یا  کهیهنگام 

انجام شود و یا در  "آهسته کامالً "احتیاط بیشتری لحاظ گردد. برای مثال، باید عملیات در صورت ضرورت در حالت است، باید 

به  یزدگخیدیگری موکول شود. در دمای زیر صفر درجه، در جریان باشید که ممکن است بارها به خاطر  وقتبهصورت امکان 

بیده شده باشند. در سرمای شدید، از فشار آوردن به تجهیزات و ادوات که روی آن هستند چس یاسازهزمین یا یکدیگر یا 

 باربرداری که ممکن است شکننده شده باشند، خودداری کنید.

 ظرفیت یکاهندهعوامل  -5-9-7

در میدان عمل به دست  ندرتبه. چنین شرایط ایده آلی باشدیم آل دهیاحداکثر بار مجاز تجهیزات باربرداری بر مبنای شرایط 

 را شناسایی کنند. شوندیم. به همین دلیل ریگرها باید عواملی که باعث کاهش ظرفیت باالبر دیآیم
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 و سنگینی بار اصلی را  شودیمتاب خوردن بارهای معلق باعث ایجاد نیروهای دینامیکی مضاعف بر روی باالبر : تاب خوردن

و ممکن است باعث واژگونی جرثقیل یا خرابی تجهیزات هستند،  محاسبهقابل یسختبه. این نیروهای مضاعف کندمیبیشتر 

بار از ماشین دور شود و شعاع و ساید لودینگ ]فشار بار  شودیمناشی از تاب خوردن باعث  جادشدهیاباربرداری شوند. نیروی 

وش برای جلوگیری از بوم نگاه داشته شود. بهترین ر ینقطهزیر  مستقیماًغیر عمودی[ را روی تجهیزات افزایش دهد. بار باید 

 تاب خوردن بار و کنترل حرکات بار، انجام عملیات با حرکات آرام و آهسته است.

 فقط برای شرایط عادی و خوب است. هر قسمتی از شدهنییتع قبالًبار مجاز تجهیزات که  حداکثر :شرایط تجهیزات ،

 نابود شود. کامل طوربهباید از رده خارج و تعمیر شود و یا اینکه  شودیمتجهیزات که دچار نقص و آسیب 

 است. ضریب ایمنی در نظر  شدهنییتعحداکثر بار مجاز تجهیزات باربرداری برای بارهای ایستا و ثابت : نیروهای دینامیک

نکه مطمئن شوید در هنگام به خاطر حرکات دینامیک و پویای بار و تجهیزات لحاظ شده است. برای ای درواقع، شدهگرفته

، سعی کنید در هنگام محاسبه، فشار و بارهای مضاعف شودینمعملیات باربرداری از حداکثر بار مجاز تجهیزات و باالبر عبور 

ناگهانی بار ]گرفتن، بلند کردن، تاب دادن، متوقف  ییجاجابهناشی از باد و حرکت جرثقیل به همراه بار[ را نیز لحاظ کنید. از ]

باعث افزایش این نیروهای دینامیک  تواندیمسرعت نیز  یدرپیپافزایش و کاهش  ضمناًخودداری کنید.  شدتبهکردن[ 

 ]مضاعف[ شود.

 ها، شاهین، ، اسلینگهاقالب، هاقرقرهحداکثر بار مجاز تجهیزات باربرداری، وزن جدول در : )طناب و قرقره( 41وزن تاکِل

باید به وزن کلی بار اضافه شود و  هاتمیآتاکل باالبر محاسبه نشده است. مجموع وزن این  یهابخشی تعادل و سایر میله

را تحمل  شدهاضافه یهاوزنباشد که بتواند این بارها و  یااندازهبهضریب ایمنی، باید  یعالوهبهظرفیت تجهیزات باربرداری، 

 کند.

 رگذاریتأثسایر عناصر  -5-9-8

است فقط برای حالتی است که بار آزاد  شدهنییتع قبالًاکثر بار مجاز تجهیزات باربرداری که حد .یباربردارعمود نبودن خط 

یبباعث  هاکنارهو معلق باشد و خط باربرداری نیز عمودی باشد. اگر خط باربرداری عمودی نباشد، ممکن است فشار حاصل از 

 تجهیزات و واژگونی ناگهانی باالبر یا جرثقیل شود. یثبات

                                                                                                                                                                                     
41 tackle 
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دقیق  صورتبهتجهیزات را  تکتکحداکثر بار مجاز  حتماًبه حدس و گمان تکیه نکنید.  :معلوم نبودن حداکثر بار مجاز

 معلوم کنید و هرگز از این حدود عدول و تجاوز نکنید.

ها را قبل از استفاده بررسی کنید. قطعات و اجزای تمامی ادوات، تجهیزات، دستگاه باالبر و اسلینگ :قطعات و اجزای معیوب

بردارد و معیوب را از رده خارج کنید و از بین ببرید، زیرا ممکن است شخصی که از معیوب بودن آن مطلع نیست، دوباره آنها را 

 قرار دهد. مورداستفاده

]برای استفاده[ باشند استفاده  ا نامناسبناایمن ی دیدهیماز تجهیزات و وسایلی که احتمال  :مورددارتجهیزات مشکوک و 

 شود. تأییدنکنید تا زمانی که مناسب بودن آنها توسط فرد صاحب صالحیتی 

 

 منابع -6

مواد و اشیا در  جا کردنجابهو  ونقلحملایران، وسایل  کاربهداشتحفاظت و  نامهآییناجتماعی،  تأمین موسسه کار و-6-1

 هاکارگاه

 مهندس رضا امیرنژاد، مهندس سینا جعفری – و دومایمنی جرثقیل و باالبرها و تجهیزات باربرداری جلد اول -6-2

 هاپیوست -7

 HSE-CH-13باالبرها به شماره  بازرسی ستیلچک -7-1

 HSE-FO-55 طرح عملیات باربرداریفرم  -7-2
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