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كتابچه حاضر ترجمهاي از دستورالعمل ايمني كار با چرثقيل كه از تأليفات انجمن سازندگان ماشينآالت ساختماني ميباشد. مطالعه 

دقيق و انجام دستورات اين كتابچه كمك خواهد كرد حوادث ناگواري كه همه ساله باعث خسارات عظيم جاني مالي ميشوند كمتر 

اتفاق افتند. 

پس از مطالعه كتابچه خواهيم ديد بيشتر دستورهاي ايمني اشاره شده به سادگي و با تكيه بر مباني ابتدايي كار و عقل سليم قابل فهم و 

پيش بيني ميباشند. با وجود اين در كارگاهها به ندرت به مواردي برميخوريم كه همه نكات ايمني رعايت شده باشد، علت چيست؟ 

در تحليل نهايي، ايمني به عامل انساني متكي است و آموزش عامل انساني شرط الزم براي دستيابي به ايمني است.  

 با كارشناسان خارجي ًدر گذشته اگر چه بستر و امكانات رسمي براي آموزش عامل انساني كمتر بود اما رانندگان با تجربهاي كه غالبا

كار كرده بودند دانستنيهاي خود را در حين كار در شرايط گوناگون به شاگردان و كمكهاي خود منتقل كرده و آنها را آموزش ميدادند.  

 يك نفر در مدت كوتاهي ميتواند مقدمات ًامروزه كار با دستگاههاي راه سازي به دليل وجود قسمتهاي اتوماتيك بسيار آسانتر و غالبا

 نياز و در عمل امكان آموزش اصولي و طوالني مدت به خصوص ًراهبري دستگاه را بياموزد لذا بيشتر دستگاهها شاگرد ندارند و ظاهرا

انتقال تجربه و عادتهاي كار با ايمني از بين رفته و آموزش در نهايت به حيطه راهبري محدود شده است. 
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در ردههاي باالتر كارگاهي هم وضع به همين منوال است. غالب مسئولين و سرپرستان جديد كارگاهها آشنايي كامل با وجوه ايمني را 

بر خود واجب ندانسته حتي گاهي رعايت ايمني را ترمزي براي سرعت و پيشرفت كار به حساب ميآورند.  

از كتابچه حاضر ميتوان و بايد در موارد متعددي استفاده نمود. آموزش و آزمايش رانندگان جرثقيل و آشنا نمودن مديران اجرائي با 

مفاهيم ايمني و خطرات بالقوه مهمترين اهداف ترجمه و تهيه اين كتابچه بودهاند. چنانچه سازندگان دستگاهها و بهره برداران نيز به نحوي 

موظف به استفاده و رعايت موارد ايمني گردند در مجموع زمينه بهتر و مناسبتري براي حفظ و استفاده از سرمايههاي انساني و مالي 

كشور فراهم خواهد گرديد.  
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كتابچه ايمني بهره برداري  
اين كتابچه به وسيله اتحاديه سازندگان دستگاههاي سنگين 

راهسازي تهيه شده و داراي دانستنيهاي زيادي از منابع مختلف 

است. در اين كتابچه فقط به اصول ابتدايي ايمني اشاره شده 

است و ممكن است با توجه به ويژگيهاي كاري، اقدامات 

بيشتري براي كاركرد ايمن و جلوگيري از حادثه الزم باشند. 

دانستنيهاي اين كتابچه را نبايد جايگزين استانداردهاي محلي يا 

ملي، قوانين و دستورهاي ايمني كارگاهي نمود بلكه مكمل 

. مقررات و قوانين موجود در محل كار ميباشند
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پيشگفتار  
چرا ايمني براي شما مهم است؟ 

 به سه دليل بزرگ  

 حوادث باعث مرگ و نقص عضو ميشوند.  •

 حوادث باعث خسارت هاي مالي ميشوند. •

 حوادث قابل پيشگيري هستند.  •

هدف اين كتابچه نشان دادن برخي موقعيتهاي خطرناك كه 

ممكن است در حين كار با جرثقيل پيش بيايد، خطرهاي احتمالي، 

چگونگي پيشگيري از حوادث و روشهاي ايمن كاري ميباشد. اگر 

دستگاه داراي برخي اندامها يا مجموعههاي اضافي باشد (مثل حفار، 

 اقدامات بيشتري براي كار با ايمني الزم خواهد بود.شمع كوب....) 

در هر حال سازنده دستگاه هيچگونه كنترلي روي كاربري دستگاه، 

كاركرد، بازديد، نگهداري و تعميرات ندارد. اين مسئوليت و وظيفه 

شماست كه ايمني را در اين زمينهها رعايت كنيد. آنچه در اين 

كتابچه آمده است، كامل كننده اطالعاتي است كه در كتابچه 

جداگانه ويژه هر دستگاه آمده است.  

دانستنيهاي ديگري كه ممكن است در ايمن كاري مؤثر باشند 

در مقررات ايمني وزارت كار و اداره استاندارد، دستورهاي بيمه، 

قوانين و نشانههاي ايمني محلي و كشوري موجودند. تغييرات 

سازهاي يا كاربردي بدون هماهنگي با كارخانه سازنده خطرناك 

است. دستگاهها نبايد بدون تائيد قبلي كارخانه سازنده مورد 

تغييرات يا بهسازي قرار گيرد.  

مهم: اگر كتابچههاي كاربري و تعميرات و نگهداري كارخانه 

سازنده براي دستگاه خود را نداريد، بوسيله صاحب دستگاه يا 

نمايندگي فروش كارخانه يك نسخه تهيه كنيد. اين كتابچهها 

هميشه بايد همراه دستگاه باشند.      
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فهرست  
* سخني با بهرهبردار  

انسانها متفاوتند     

 مسئوليت     

 قبل از شروع خود را آماده كنيد     

 شروع كار با ايمني     

 كار با ايمني    

 جابجايي با ايمني         

 پايان كار با ايمني   

 تعميرات و نگهداري    

نشانه هاي دستي    

 
 
 
 

 اين نشانه ايمني
 يعني توجه

 هشيار باشيد
 ايمني شما در بين است

  
                

  ! 
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سخني با بهره بردار  
اين مسئوليت شماست كه پيش از آغاز كار اين كتابچه و كتابچه (هاي) 

ويژه دستگاه خودتان را به درستي خوانده و بفهميد. اين كتابچه ايمني از ابتداي 

روز كاري تا آخر گام به گام شما را راهنمايي مي كند.  

فراموش نكنيد شما كليد و رمز موفقيت هستيد. رويكرد ايمني درست نه 

تنها زندگي و سالمت شما بلكه انسانهاي ديگر را تأمين مي كند. اين كتابچه و 

كتابچه هاي ويژه دستگاه خودتان رابخوانيد و اين كار در برنامه روزانه كاري 

خود جاي دهيد.  
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* به ياد داشته باشيد اين كتابچه ويژه چرثقيل هاست و فقط براي اين نوع 

دستگاه نوشته شده است. همه روش هاي ايمني فراگير و ويژه را مراعات كنيد 

و باالتر از همه  

 ايمني وابسته به شماست. –فراموش نكنيد 

شما مي توانيد از آسيبهاي بزرگ يا مرگ جلوگيري كنيد.  
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انسانها متفاوتند  
بهره بردار و راننده جرثقيل بايد از اين نظرها در شرايط خيلي خوب باشند.  

 ديد خوب، شنوايي، جهت يابي خوب و توانايي بدني براي - سالمتي:1

انجام كليه كارهاي بايسته براي كار ايمن دستگاه. افراد معتاد، با سوابق غش، 

ضعف و ناراحتي قلبي، نبايد راهبري دستگاه را بر عهده بگيرند.  

 توانايي فهم و به كارگيري روش ها و مقررات درست كاري و - عقلي:2

ايمني. هشياري و قضاوت درست در مورد ايمني خود و ديگران، تمايل براي 

انجام صحيح و مسئوالنه كار.  

 آرامش و توانايي تحمل فشارهاي كاري و برآورد - اخالق و حسي:3

درست از توانايي و وضع جسماني و اعصاب خود.  

خواندن و فهم كتابچه هاي كاركرد دستگاه، جدول هاي - آموختگي:  4

بار، نشانه هاي دستي و توجه و شناخت نشانه هاي خطر و احتياط و اخطار، 

آگاهي از تمام تواناييها دستگاه و مهارت در كار. 
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  الزم باشد.ًاگر قانونا- گواهينامه: 5
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مسئوليت  
رانندگان بايد از لحاظ ايمني آگاه، مسئول و قابل اعتماد باشند. 

هشياري و تمايل به پيروزي از دستورات  از صفات مهم ديگر هستند. 

آزمايشات پزشكي قبل از استخدام و آزمايشات دورهاي بعدي براي 

رانندگان توصيه ميشود.  

 

 

 

 

 بايد براي هر نفر در هر موقعيت مسئوليت برنامه ايمني كاركنان كارگاه

و اختيارات الزم را روشن و معين كند. مسئول هر مورد را بشناسيد و 

قوانين ايمني مربوطه را بدانيد. با او همكاري كنيد و از قوانين با دقت 

 پيروي كنيد. هيچ قانون ايمني را نقص نكنيد.                                                                                                                                                                                                 
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از روي دستگاه پاك كنيد آچار و ابزارهاي الزم را در جعبه ابزار 

دستگاه نگهداري كنيد.  

كفشهاي خود را از روغن و قبل از ورود به دستگاه و شروع به كار 

 مطمئن شويد كه پدالها تميز و خشك هستند و گريس و گل پاك كنيد.

شانس سر خوردن پا از روي پدال وجود ندارد. 

 بايد اندازه و چسبان باشد و از لباسها و آستينهاي گشاد، لباس شما

پيراهنهاي بلند، انگشتري و گردنبند و تزئينات اضافي بايد پرهيز شود چون 

خطر گيركردن آنها به قسمتهاي متحرك يا اهرمهاي كنترل وجود دارد.  

هميشه از وسايل حفاظتي الزم مانند كاله ايمني، عينك ايمني، لباسهاي 

شبرنگ، كفشهاي ايمني و گوشي 

بر حسب نياز استفاده كنيد. 

قبل از شروع آماده شويد. 
( كتابچه راهنماي كاركرد و راهبري كارخانه سازنده دستگاه و 

  هرگز چيزي را ناديده برچسب هاي ايمني را بخوانيد و درك كنيد).

نگذاريد. فكر نكنيد چون در پايان  روز گذشته همه چيز مرتب بود، امروز 

هم همه چيز مرتب و درست است. قبل از شروع به كار همه جاي دستگاه 

را براي نشانههاي فرسودگي يا كاركرد نادرست  بازديد كنيد. نوشتههاي 

روي برچسبهاي ايمني دستگاه را به دقت بخوانيد و عمل كنيد. اين 

برچسبها بايد خوانا باشند و چنانچه خراب شدهاند جايگزين نماييد.  

 به خصوص درجات نمايش، چراغها و دستگاه خود را تميز نگهداريد،

نورافكنها، شيشه ها و نقاط مهم ديگر. روغن يا گريس و يخ را
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قبل از شروع آماده شويد   
بدون جاگذاري و نصب نردهها و حفاظهاي ايمني در اطراف محل كار، دستگاه را روشن و شروع به كار نكنيد. هرگز 

همه محدوديتهاي ارتفاع، عرض و وزن كارگاه خود را بررسي كنيد و مطمئن شويد دستگاه شما از چهارچوب اين محدوده، تجاوز نخواهد كرد.  

مطمئن شويد تجهيزات ايمني در جاي خود و در شرايط كاري ميباشند. كاربري آنها را بياموزيد 

با برنامهريزي و رعايت ايمني كار كنيد و از خسارات و حوادث دوري كنيد. چنانچه آتشسوزي يا 

حادثهاي اتفاق افتاد، با امكانات موجود به سرعت عمل كنيد. با كاركرد وسايل آتش نشاني و استفاده 

بدانيد در شرايط اضطراري از كجا مي توانيد كمك بگيريد.  از جعبه كمكهاي اوليه آشنا باشيد و 

تمام سينيهاي روي پنجرهها را قبل از شروع كار برداريد.  

از پيش هر اندازه ميتوانيد در مورد محل كار خود آگاهي پيدا كنيد. ارتفاع يا عمق و جاي دقيق 

و همچنين لولههاي آب و فاضالب و كابلهاي فشار قوي برق و لولههاي گاز كارگزاري يا دفن 

خطوط تلفن را بپرسيد و بدانيد. چنين جاهايي بايد به وسيله افراد آگاه و مسئول به درستي 
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عالمتگذاري و روشن شوند تا از حوادث جلوگيري شود. اگر ممكن يا الزم بود، اين گونه موارد بايد 

جابجا يا از مدار خارج شوند.  

قبل از شروع آماده شويد. 
 دستگاه بدرستي روغن كاري شده است. سوخت، روغنهاي روانكاري (جعبه دندهها) روغنهاي كاري ( ئيدروليك، فرمان) و آب خنك كاري در مطمئن شويد

مخازن بايد تا سطح تعيين شده به وسيله كارخانه سازنده پر باشد. 

 دور دستگاه قدم بزنيد و ببينيد تجهيزات ايمني سر جاي خود هستند يا خير و آيا احتياجي به تعميرات وجود دارد. 

هرگز در شرايط فرم گزارش بررسي روزانه بايستي تهيه و شروع هر روز كاري با تاريخ و امضاء بهره بردار پر شود. 

. دستگاه هر روز صبح بايد براي پيدا كردن خرابيهاي فيزيكي مانند ترك، شكستگي جوشها و نا امن با دستگاه كار نكنيد

كج شدگي اعضا بازبيني شود. ترك يا ورآمدگي رنگ نقاط حساس اتصاالت و گوشهها ميتوانند به پيدا كردن ترك 

هاي خطرناك در قسمتهاي اساسي سازه دستگاه كمك كند. پيش از انجام تعميرات الزم از دستگاه بهره برداري نكنيد. 

پيچ و مهره يا بستهاي گم شده و شل بايد بر پايه دستورهاي كارخانه سازنده جايگزين و سفت شوند.  
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نشتي هاي روغن را پيدا كنيد. نشتيهاي سيستم ئيدروليك بايد پيش از شروع كار درست شوند. كليه شلنگهاي 

زير فشار ئيدروليك را بازديد كنيد مخصوصاً آنهايي را كه حين كار خم ميشوند و در صورت لزوم جايگزين كنيد 

درب مخزنها و درب پوشها بايد سر جاي خودشان محكم باشند.  

لولههاي باد، شيرهاي باد، بخشهاي ديگر و فشار باد را بازديد و از درستي آنها مطمئن شويد.  
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قبل از شروع آماده شويد  
 را از روي دستورهاي سازنده دستگاه چرخ الستيكي، فشار باد همه چرخهادر جرثقيلهاي 

بررسي كنيد. الستيكها را براي خرابي احتمالي بازديد كنيد. روش درست اين كار در بخش 

تعميرات و نگهداري همين كتاب آمده است. 

 ( سوئينگ) دستگاه به خصوص قسمت عقب آن كه فضاي كافي را براي چرخش گردونوجود 

ديد راننده را ندارد بررسي و تأمين كنيد. 

 به محوطه كار دستگاه شويد. كليه سيمتابهاي مانع از ورود افراد متفرقهبا نصب نرده و تابلو 

دستگاه را از ديد خوردگي، پيچ افتادگي و هر خرابي ديگري بازبيني كنيد. براي توضيح بيشتر به 

بخش تعميرات اوليه همين كتاب مراجعه كنيد. براي دور نگهداشتن افراد متفرقه از دستگاه، ظروف 

آب يا چيزهاي مورد و قابل استفاده ديگران نبايد روي جرثقيل نگهداري شود.    
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قبل از شروع به كار آماده شويد.  
*جدولهاي بار    *از دستگاه بدون جدول بار استفاده نكنيد.          * هرگز از جدول بار تجاوز نكنيد. 

برخي از مقادير جدولبار ممكن است با توجه به ساختمان قسمتهاي مختلف دستگاه مثل اسكلت، بوم، ئيدروليك 

تعيين شده باشند و در صورت تجاوز از آنها، پيش از بر هم خوردن ايستايي دستگاه، خرابيهاي اساسي، افتادن بار، 

افتادن بوم و.... اتفاق خواهند افتاد. 

هرگز تكيه بر ايستايي دستگاه براي بلند كردن بار مورد قبول و تأييد نيست.  

از ظرفيت هميشه بلند كردن يا حركت دادن بارهاي باالتر از جدول بار دستگاه ناامن و خطرناك  است. 

  فقط دستگاههاي با ظرفيت و نوع درست ميتوانند و بايد مأمورانجام كار شوند.  دستگاه خود آگاه باشيد.

 اضافه يا كم كردن وزنه هاي دستگاه هرگز با وزنه اي غير از آنچه سازنده دستگاه توصيه ميكند كار نكنيد

بدون صالحيت الزم خطرناك بوده ايمني را از بين ميبرد.  

ابزارهايي كه روي جرثقيلهاي مدرن نصب ميشود و شرايط بار را با عالئم قابل ديدن يا شنيدن 

نميتوانند جايگزين تكيه صد در صد بر جدول بار بشوند.   ايمن ًاعالم ميكنند براي عمليات كامال
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قبل از شروع آماده شويد. 
نشانههاي دستي استاندارد و قانوني بايد با شكل و شرح كافي كامالً روشن در دسترس راننده و راهنما قرار داشته باشند.  

اگر نشانهها را كامالً درك نكردهايد، شروع به كار نكنيد. 

اگر قرار است نشانههاي دستي غير استاندارد استفاده شوند، مطمئن شويد راننده و راهنما از پيش درباره 

آنها توافق كردهاند.  

 بايد فقط با توجه به نشانه هاي راهنماي تعيين شده كار كند اما از نشانه توقف هر راننده دستگاه

 در ديد راننده قرار ندارد حساسيت كار خيلي بيشتر ًكسي اطاعت كند. هر گاه همه جاي كار كامال

 با تجربه استفاده شود، مگر آنكه يك روش ًاست و بايد از يك فرد راهنماي آموزش ديده و كامال

مطمئن و مؤثر براي كنترل يا عالمتدهي به راننده وجود داشته باشد.  

 قابل ديد قرار داشته باشند تابلوها ًدر عمليات شبانه فرد راهنما بايستي در محوطه روشن و كامال

و عالمتهاي كاري بايد از دستبرد، آب و هوا، خرابي و قرار گرفتن در پشت موانع حفظ شوند تا 

كارايي و ايمني داشته باشند.  

   همين كتاب آمدهاند. 9نشانههاي دستي كامل و استاندارد در بخش 
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شروع كار با ايمني  
با دقت سوار دستگاه شويد از دستگيره و پلكان استفاده كنيد. براي پياده شدن از پلكان عقب عقب 

پايين بياييد و مواظب زمين زير پا باشيد تا سر نخوريد. هرگز از دستگاه پايين نپريد. 

 از اهرم هاي كنترلي به عنوان تكيه گاه يا دستگيره استفاده نكنيد. هرگز

از سيمتابها به جاي دستگيره استفاده نكنيد. حركت ناگهاني آن ممكن است ايجاد صدمه  كند. 

قبل از روشن كردن موتور همه كنترلها را بازديد كنيد و مطمئن شويد در موقعيت 

درست قرار دارند.  

از كتابچه راهنما و نشانههاي روي  

كنترلها كمك بگيريد. 
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شروع كار با ايمني  
ببينيد اخطاري براي روشن نكردن يا شروع به كار دستگاه روي كليد روشن كردن يا اهرمهاي كنترل وجود نداشته باشد. هرگز دستگاه را در چنين شرايطي روشن 

 از ماجرا با خبر است برداشته شود.  ًنكنيد. مگر آنكه عالمت اخطار به وسيله كسي كه آن را نصب كرده يا كسي كه كامال

، داخل و خارج و زير دستگاه را بازديد قبل از راه اندازي موتور يا شروع به حركت

كنيد و مطمئن شويد همه چيز مرتب است.  

موتور دستگاه فقط بايد به وسيله راننده اي كه روي صندلي مخصوص نشسته 

روشن شود. 

 سمي هستند. اگر مجبور هستيد موتور را در محل گازهاي خروجي از موتور

سرپوشيده و بسته اي روشن كنيد، اول تهويه كافي ايجاد كنيد.  
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شروع كار با ايمني  
باز و بست و كم و زياد كردن بخش هاي دستگاه  

چنانچه الزم است بخش هايي به دستگاه اضافه يا كم شوند ( مثل كوتاه يا بلند كردن دكل) اين كار از روي كتابچه راهنماي دستگاه و روش هاي توصيه شده 

انجام شود. براي دانستن بيشتر با كارخانه سازنده تماس بگيريد.   
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كار با ايمني  
همين كه دستگاه روشن شد  

 و نشانگرها بازديد شوند. ببينيد درجه ها همچنين قسمتهاي مختلف دستگاه درست كار مي كنند يا خير.  همه درجات نمايش* 

* مطمئن شويد محوطه براي كار آماده و ايمن است. 

* همه اهرم هاي كنترل را آزمايش كنيد. ببينيد درست كار ميكنند يا خير.  

* به صداهاي غير معمول گوش بدهيد. 

* اهرم كنترل سرعت موتور ( گاز) را آزمايش كنيد. 

* همه چراغ ها و عالئم ايمني را آزمايش و بازديد كنيد.  

 كنيد. گزارش هاي سيستم هايي كه در ايمني كاري مؤثرند خرابي* همه 

* پيش از درست كردن خرابي دستگاه كار نكنيد.  

* با هر يك از اهرم هاي كنترل كمي كار و تمرين كنيد تا با حالت دستگاه آشنا بشويد.  
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كار با ايمني  
در هواي سرد  

* در هواي سرد دستگاه را با كمك كتابچه راهنما و روش درست روشن كنيد.  

 ممكن است داراي نشتي باشند داخل دستگاه نگاهداري نكنيد. اين گونه مواد بايستي از آتش گرما قوطيهاي اتر يا ساير موارد آتشگير كمك استارت كه* 

. ممكن است منفجر شوند. قوطيهاي آنها را سوراخ نكرده نسوزانيدجرقه و شعله دور باشند. 

 تماس پيدا كند چون باعث يخ زدگي و زخم ميشود. دست يا پوست مرطوب به قسمتهاي فلزي* در هواي خيلي سرد نبايد 

* با دستگاه به آرامي كار كنيد تا درجه حرارتها به خصوص روغن هيدروليك به اندازه معمول كاري برسد. 

در هواي سرد بسيارمواظب باشيد تا بار ناگهاني و ضربه به دستگاه وارد نشود.  * 

  مطمئن شويد بار به دليل يخ زدگي به زمين يا پايههاي خود نچسبيده است.* 

* براي گرم كردن سوخت از روش هاي مطمئن استفاده كنيد. 

. وزن اضافي برف و يخ ممكن با دكل پوشيده شده از برف و يخ كار نكنيد* 

است باعث خرابي بوم يا واژگوني دستگاه شود.   
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كار با ايمني  
 وقت كار كردن هوشيار باشيد.  *

مطالعه نكنيد. * 

 چيزي نياشاميد. *

چيزي نخوريد. * 

 داروهاي مخدر، الكل، داروي خواب * در صورتي كه تحت تأثير

هستيد يا حال طبيعي نداريد، با دستگاه كار نكنيد. آور يا اعصاب 

 به بار در حال جابه جا شدن يا فرد راهنما چشم بدوزيد. هميشه* 

. اگر ناچار هستيد به چيز توجه خود را روي كار متمركز كنيد* 

ديگري فكر كنيد، كار را متوقف و دستگاه را خاموش كنيد.  
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 شده ايد يا حجم كار زياد باعث كم شدن ايمني شده اگر خسته و مانده* 

كار را ادامه ندهيد و به ايمني فكر كنيد.  است، 

  محيط كار و توانايي ها و ابعاد دستگاه خود را بشناسيد.* 

 قسمتهاي دستگاه مثل قالب، دكل، وزنه يا بار قسمتهاي مطمئن شويد* 

اضافي دستگاه در هنگام چرخيدن گردون و باال و پايين آوردن بار يا دكل به 

جايي يا چيزي برخورد نميكند. 

 نبايد بدون دليل كافي هيچ يك از كارهاي جرثقيل به تندي و سرعت *

 فقط در صورت اجبار مجاز به باال و پايين بردن بار و دكل و انجام شود.

چرخاندن گردون يا ترمز كردن سريع ميباشيد. 

. مطمئن شويد هيچكس در مسير قرار نداردپيش از حركت يا گردش جرثقيل، 

هرگز بار يا قالب را از روي انسانها يا اطاق خودروها رد نكنيد.  
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 كار با ايمني

 اجازه ندهيد كسي روي بار يا قالب سوار شود. اين كار خيلي خطرناك است. چنانچه جرثقيل بي خطرترين راه براي جابجايي افراد هرگز

باشد، فقط در صورتي مجاز است كه طبق دستورات سازنده دستگاه و قانون انجام شود.  

فقط پس از نشستن روي صندلي راننده مجاز به كار با دستگاه هستيد. كار با دستگاه از موقعيت هاي ديگري چون پنجره يا در خطرناك 

است و مي تواند باعث صدمات جدي به افراد شود.  

  همه ترمزها و قفل ها را درگير كنيد.وقتي بار را نگه مي داريد، 

هرگز با موتور روشن با بار آويزان دستگاه را ترك نكنيد.  
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 كار با ايمني

شرايط زير پاي جرثقيل  

زمين زير پاي دستگاه بايد محكم، تراز و قابل اطمينان براي تحمل وزن جرثقيل و بار باشد وگرنه ممكن است دستگاه واژگون گردد.  

در صورت نياز، بايستي زير جكهاي پايه , الستيك ها يا زنجير دستگاه را با الوار يا    ورقه هاي فلزي مناسب پر كرد تا تقسيم وزن در 

حد تحمل زمين انجام گيرد.  

مسئوليت تصميم در مورد بستن زير پاي دستگاه و كيفيت 

آن در مرحله اول به عهده رئيس كارگاه است و به شرايط 

محوطه كارگاه بستگي دارد.  
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 كار با ايمني

جرثقيل را تراز كنيد. 

 تمام جرثقيل ها بايستي با توجه به دستورات كارخانه سازنده هنگام كار تراز بودن جرثقيل براي هر بار كار اهميت فوق العاده اي دارد.

تراز باشند وگرنه بلند كردن بار فشارهاي جانبي به دكل دستگاه وارد كرده ايستايي و يكپارچگي سازه دستگاه كم خواهد شد.  

از آنجايي كه جك هاي پايه ايستايي بيشتري از الستيك ها دارند، در صورت وجود وقت كار كردن، كشويي را تا آخر باز و جك 

هاي پايه را پايين بياوريد. براي كار روي چرخ با سازنده مشورت كنيد.  

 از زمين ً بيرون بكشيد. جك ها را آنقدر پايين بياوريد كه الستيك ها كالًوقتي از جك هاي پايه استفاده مي كنيد، كشويي ها را كامال

جدا شوند. دستگاه را از همه سو تراز كنيد.  

* اتصال صفحه پايه را با پايه بازديد كنيد.  

* اگر بايد زير صفحه پايه پر شود تا دستگاه را بتوان تراز كرد، مطمئن باشيد زيربندي صفحه پايه محكم است، سطح كافي را پوشانيده 

و در موقع گردش دستگاه فرو نرفته يا خراب نخواهد شد.  

* هرگز زيركشويي جك هاي پايه را نبنديد زيرا سطح اتكاء دستگاه كم و ايستايي كم    مي شود. جك هاي پايه را پس از هر بار كار 

( بلند كردن بار) بازديد و اگر الزم بود دوباره ميزان كنيد. جرثقيل ممكن است در زمان گردش گردن روي يك جك پايه سست و واژگون  

شود.  
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اگر دستگاه جك پايه ندارد و چرخ زنجيري يا 

الستيكي است سطح زير پاي دستگاه بايد تراز باشد يا 

زير زنجير يا چرخ ها را بايد پر كرد. تراز بودن دستگاه 

و پيش از شروع كار آزمايش كنيد و اگر خارج از 

اندازه هاي كارخانه سازنده نبود كار را شروع كنيد. 

 و اگر الزم تراز بودن دستگاه را گاه به گاه بازديد كنيد

بود دوباره تراز كنيد.  
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 كار با ايمني

  پيش از شروع به بلند كردن بار مطمئن شويد:* 

 با قدرت كافي براي انجام كار انتخاب شده است. دستگاه مناسب* 

 است و از توانايي دستگاه بيشتر نيست.  وزن بار معلوم* 

، لنگر ندارد و متعادل است مركز ثقل بار روي خط بار به خوبي بسته شده* 

شاقول نوك دكل قرار دارد.  

هميشه بعد از انجام كليه مراحل قبل از شروع به كار اصلي يك نوبت بار را 

چند سانتيمتر از زمين جدا و تراز بودن بار و متعادل بودن آن را بازديد كنيد.  

 كافي به قالب جرثقيل وصل شده است. بار به وسيله ابزار مناسب و با ظرفيت* 

* اگر قالب جرثقيل با قرقره و سيم تاب چند ال است، درست بسته شده و به 

يكديگر تاب نخوردهاند.  

* سيمتاب به درستي و محكم روي قرقرههاي سرد دكل و قرقره كشنده 

نشسته و پيچ خوردگي و گره ندارد.  

* سيمتاب دستگاه (قالب) به بار بسته نشده است.  
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 كار با ايمني

  پيش از شروع به بلند كردن بار مطمئن شويد.

هنوز دو دور كامل سيمتاب روي * آنقدر سيمتاب روي دستگاه وجود دارد كه پس از پايين آوردن بار يا دكل تا آخرين اندازه ممكن، 

 باقي مانده باشد.  قرقره كشنده

 همچنين در ازاي سيمتاب هر گاه كه سيمتاب را عوض ميكنيد يا دكل را بلندتر ميكنيد درست انتخاب شده است. توانايي و قدرت* 

 و آزمايشي تمرين كنيد. اين كار براي پيدا كردن بهترين و امنترين راه يك بار بدون بار، با كمك يك راهنما كارهاي حساس* براي 

به شما كمك خواهد كرد.  

. با اندازهگيري مركز گردش جرثقيل تا پاي عمود نوك دكل شعاع بار را به شعاع بار و وزن بار در محدوده جدول بار قرار دارد* 

دست آوريد.  

، بايد دست كم در سه نقطه محيط بر مركز ثقل بار به قالب بسته شوند تا مانع واژگوني قسمت باالي آنها سنگينتر است* بارهايي كه 

بار بشوند.  

 سالم و مناسبي دارد. زبانه ايمني* آيا قالب 

* آيا براي محاسبه وزن بار وزن قسمتهاي واسطه مثل قالب، سيم تابهاي نگهدارنده و شاهينها و دوپاها و.... را حساب كردهايد؟  
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 كيلومتر بر ساعت) مي تواند ظرفيت ايمني 48* آيا سرعت و جهت باد و سطح بار و دكل را در نظر گرفتهايد؟ باد با سرعت باالي (

 كيلومتر بر ساعت كار كرد.  48نبايد در سرعت باد باالي جرثقيل را پايين بياورد و 

 (مركز ثقل)آويزان باشد و گرنه فشار رانشي (جانبي) قالب شاقول در باالي گرانيگاه بار* زاويه دكل و گردون بايد جوري باشد كه 

زيادي به دكل خواهد آمد كه بسيارخطرناك است.  

* آيا همه افراد محوطه كار را قبل از بلند كردن بار ترك كردهاند؟ باز هم بستن محكم بار به قالب را بررسي كنيد.  

   ١هرگز سعي نكنيد ظرفيت دستگاه را از راه رسانيدن دستگاه به حد شروع واژگوني پيدا كنيد. اين كار بسيار خطرناك است.* 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (مترجم)- در جرثقيلهاي تلسكوبي، شكستن دكل ميتواند بسيار زودتر از رسيدن به حد واژگوني اتفاق بيفتد. 1
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 كار با ايمني

بارهاي آويزان و آزاد  

بارگزاري جانبي به دكل يا تاب خوردن بار به جلو (و راست و تمام اندازههاي جدول بار مربوط به بارهاي آزاد و آويزان ميباشند. 

چپ) ميتواند سازه دستگاه را خراب يا آن را واژگون كند.  

بارگذاري جانبي (فشار به دكل از پهلو) ميتواند بسيار خطرناك باشد و در موارد زير اتفاق مي افتد.  

** بلند كردن بار وقتي دستگاه تراز نباشد.  

** چرخاندن بار آويزان وقتي دستگاه تراز نيست. 

** كشيدن بار روي زمين. 

** شتاب با ترمز ناگهاني هنگام چرخاندن بار. 

** نيروي باد روي بار يا روي دكل. 

** هل دادن بار. 
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تاب خوردن بار به بيرون  

چرخاندن تند يك بار آويزان باعث ميشود بار با نيروي گريز مركز 

از دستگاه دور شود. دور شدن بار ميتواند باعث شكستن دكل يا 

واژگوني دستگاه شود گرداندن تند با بوم بلند بدون بار يا گرداندن تند 

از پشت به پهلو روي چرخ الستيكي نيز خطر شكستن دكل يا واژگوني 

 ١دستگاه را زياد ميكند. 

- پاره شدن مهاربندهايي كه در زمان حركت بار به هر دليل 1

 ًگيركرده و بار را غير متعادل كردهاند باعث تاب خوردن بار و احتماال

واژگوني جرثقيل يا شكستن دكل ميشود. معموالً مهاربندهايي كه به 

جايي بسته و فراموش شدهاند باعث اين نوع سوانح ميشوند. 
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 كار با ايمني

دكل و بچه دكل  

 هنگام گرداندن يا باال پايين كردن دكل دقت و با دكل هاي بلند تر،

احتياط بيشتري الزم است. 

و بچه دكل  بايد مطابق دستور كارخانه سازنده مهاربند نگهدار دكل 

نصب شود.  

ميكند.  بچه دكل شعاع كار را زياد اما ظرفيت بار را كم اضافه كردن

وقتي از بچه دكل استفاده مي شود به خصوص روي دكل هاي بلند، 

گرداندن يا ترمز تند دكل فشار زيادي از پهلو به دكل و بچه دكل آورده 

مي تواند آنها را خراب كند.  

در جرثقيلهاي با دكل كشوئي، كشورهاي مختلف بايد با ترتيب و 

اندازه معين شده توسط سازنده دكل استفاده شوند.  

هرگز از دكل دستگاه براي فشار دادن يا كشيدن استفاده نكنيد مگر آن 

كه سازنده اجازه داده باشد.  
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كار با ايمني 
 مواظب عقب جهيدن دكل باشيد 

 با دكل ومهاربندهاي زير بار و دكل قائم نزديك به آخر، بوم يا بار راآزاد نكنيد.

مهاربندهاي بوم زير بار كش مي آيند و وقتي آزاد شوند، به طول اوليه خود برخواهند گشت. 

ديده شده كه مهاربندها بوم را به عقب كشيده باعث خرابي دكل يا واژگوني دستگاه شدهاند.  

پايين آوردن با دكل چسبيده به آخر و بار بلند شده، بايد پايين گذاشتن بار با كمك و 

 انجام شود تا از عقب جهيدن بوم جلوگيري شود.  همزمان دكل و قالب

بار را تا جايي كه ممكن است كنترل شده و با كمك دنده پايين بياوريد و از ترمزها هم استفاده كنيد.  

در دكلهايي كه با سيمتاب باال و پايين برده مي شود بايد هميشه زبانه قفل وينچ درگير باشد مگر هنگاميكه دكل باال يا پايين مي شود.  

 مواظب نوك دكل باشيد. 

پاره از جمع شدن بيش از اندازه سيم قالب كه باعث گيركردن قالب به نوك دكل و 

 ميشود پيشگيري كنيد. در شدن سيمتاب يا عقب كشيده شدن دكل به ويژه بچه دكل

جرثقيلهاي با دكل كشوئي خطر كوتاه آمدن سيمتاب قالب در هنگام باز شدن دكل خيلي 

 دكل و سيم بار همزمان بايد باز بشوند.    ًزياد است. معموال
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 كار با ايمني

برداشتن و بردن بار  

جدولهاي بار براي دستگاههاي ايستاده و بيحركت تهيه شدهاند اگر 

چه گاهي از دستگاه براي كار برداشتن و بردن بار هم استفاده ميشود. 

جابجايي با بار آويزان به احتياط و دقت خيلي زياد نياز دارد.  

 

 

 

 

 

 

مسير ناهموار، در ازاي دكل، موانع باالي سر، لنگرهاي زمان ابتداي 

حركت يا ترمز كردن و نيروي گريز از مركز در زمان دور زدن از جمله 

مواردي هستند كه بايستي:  

 توسط سازنده دستگاه تائيد و اجازه ً- برداشتن و بردن بار بايد حتما1

. هرگز بدون اطمينان از مجاز بودن انجام نشودداده شده باشد اين كار 

- دانستني هاي جدول بار، سرعت، حركت مسير و محوطه حركت 2

و فشار باد چرخها و غيره را از كتابچه راهنما بدست بياوريد.  

- از حركت و ترمز ناگهاني خودداري كنيد. 3

- فقط در صورت اجبار و با آهسته ترين سرعت و بيشترين شعاع 4

ممكنه دور بزنيد. 

- با مهاربندهاي مناسب از چرخيدن بار آويزان جلوگيري كنيد.  5

- با كوتاهترين دكل ممكن كار كنيد.  6

- بار را تا حد ممكن نزديك به زمين نگهداريد.  7
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 كار با ايمني

بلند كردن بار با جرثقيل  

* استفاده از دوجرثقيل براي بلند كردن يك بار سنگين يا بزرگ بايد با توجه به دستورات سازنده جرثقيل انجام شود.  

* كننده كار بايستي تمام افراد درگير در كار را براي جاگيري، بستن بار و تركيب حركت به خوبي آموزش بدهد. 

 در جايگاه مخصوص مستقر شده است باشد.  ً* هر دستگاه درگير در كار بايد داراي يك راننده مشخص كه كامال

* كار بايستي فقط توسط يك نفر سرپرستي شود. او بايد قبل از شروع كار اصلي 

 توجيه نمايد. ًبرنامه و روشن كار را با رانندگان و راهنماها در ميان گذاشته و آنها را كامال

 از وزني كه هر يك از جرثقيلها تحمل خواهند كرد آگاه باشند همچنين ً* سرپرست كار بايد كامال

بايد مطمئن باشند بار به خوبي تقسيم شده كه هر جرثقيل به درستي وزن تعيين شده را تحمل خواهد كرد.  
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* به خاطر داشته باشيد ظرفيت دستگاه بر اساس بار آويزان و تراز محاسبه شده است و در حالتي كه 

نوك بوم درست باالي مركز ثقل بار باشد. استفاده از دو يا چند جرثقيل عوامل خطرناك چندي را وارد كار 

ميكند از جمله بارگذاري جانبي دكل , فشار غير مجاز، اشتباهات رانندگان، اختالف 

 زمين زير پاي جرثقيلها و بسياري عوامل ديگر.  

 

 كار با ايمني

درباره بار 

* راننده نبايد بار را هنگام گردانيدن از روي سر افراد رد كند. همچنين نبايد 

اجازه دهد كسي از زير بار يا دستگاه رد شود.  

* وقتي افراد به بار يا چرثقيل نزديكتر ميشوند بايد بوق خطر زده شود. 

(آيا بوق خطر داريد؟ در غير اين صورت حتماً نصب شود). 

* مواظب افراد ايستاده در بلنديها باشيد. به هوش باشيد بار به آنها نخورد.  
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 كار با ايمني

 دو ياچند بار را با هم بلند نكنيد اگر چه مجموع وزن آنها كمتر از توانايي هاي جرثقيل باشد. در اين حالت ممكن است باربندها هرگز

صدمه ديده و باز بيفتد. 

در جرثقيل هاي چرخ زنجيري، هميشه ترمزهاي حركت را در هنگام بلند كردن 

بار درگير كنيد. در جرثقيل ها چرخ الستيكي، وقت كار روي چرخ ترمز دستي را 

درگير كنيد.  
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 كار با ايمني

هيچ بخش از دستگاه يا بار حين بلند كردن بار يا گردانيدن آن با چيزي تماس يا برخورد داشته باشد. اجازه ندهيد 

چنانچه دكل يا بار با يك مانع برخورد كند يا به هر نحوي آسيب 

ببيند، كار بايد به سرعت متوقف شود دكل بايد بازديد و روشن شود سالم 

و امن است.  
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را در فرمان داشته باشيد و براي پيشگيري همواره حركت هاي بار 

تكان و جابجايي ناخواسته از مهاربند استفاده كنيد.  

هنگام استفاده از طناب هاي مهاربند نبايستي مهاربند را به دور دست 

يا بدن يا لباس خود بپيچيد چرا كه شايد وادار شويد براي پرهيز از خطر و 

آسيب، مهاربند را به تندي رها كنيد.  

 محوطه كار بايستي به اندازه كافي روشن شود و در كارهاي شبانه،

افراد بايد به آساني همه جاي جرثقيل، دكل و بچه دكل و بار را ببيند. 

بايد در مكان روشن و قابل ديدن قرار بگيرد.   ًراهنما حتما

 

كار با ايمني 
جاهاي گيردار  
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جاهاي گيردار در اثرحركت قطعات نسبت به يكديگر به وجود 

 شوند. اجازه مرگ يا آسيب هاي كشندهمي آيند و مي توانند باعث 

ندهيد در جاي گيردار روي دستگاه يا اطراف آن كسي بايستد. 

 

 

 

 

در زمان تعميرات هم بايد مواظب جاهاي گيردار بود و تا زماني كه 

امكان حركت آنها وجود دارد بايد از آنها پرهيز كرد. از تمام نقاط گيردار 

و متحرك دور شويد. هرگز دست خود را داخل كشوهاي بوم يا جك هاي 

پايه نكنيد مگر آن كه قبالً كشوها را سر جاي خود محكم كرده و موتور را 

خاموش كرده باشيد.  

 كار با ايمني

www.astaco.ir
@astaco



 

 44 

مواظب كشنده باشيد  

مواظب باشيد تا سر دكل وقت پايين آوردن يا گرداندن به اطاق كشنده نخورد.  

در زمان جابجايي جرثقيل، كل قسمت گردون بايستي سر جاي خود محكم شود تا از گردش بوم و تصادم با اطاق كشنده جلوگيري شود.  
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كار كردن در كنار سيم هاي برق ممكن است به مرگ 
يا آسيب هاي خطرناك بيانجامد. 

 

 

 خـــطـر
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كار با ايمني 
قبل از كار در اطراف سيم هاي برق  

كه قرار است در * هميشه با صاحب يا مسئول خطوط برقي 

اطراف آن كار كنيد تماس بگيريد.  

بايد با هم اقدامات احتياطي * شما و مسئولين خطوط نيرو 

بايسته را براي كار با ايمني روشن و به انجام برسانيد.  

* همه سيم كشي ها را سيم كشي برق و همه سيم كشي هاي 

حتي اگر بدانيد برق قطع و برق را داير و سالم فرض   كنيد. 

سيمها روي زمين هستند.  

* بازديد كارهاي انجام شده براي ايمني در مسئوليت 

  مشترك بهره بردار و كاركنان اداره برق مي باشد.
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كار با ايمني 
خطوط انتقال نيروي برق  

و بايد احتياطات ويژه معمول گردد. بنا به تعريف شما وقتي در اطراف سيمهاي كاركردن در اطراف سيمهاي برق خيلي خطرناك است 

برق هستيد كه هر قسمت از دستگاه شما يا قسمتهاي اضافي آن از جمله دكل، بار يا بدنه در هر شرايط با دكل باال يا پايين يا گردون در 

هر جهت وارد محدوده خطر سيمهاي برق بشود.  

تا فرصت عكس العمل بيشتري داشته باشيد.  سرعت كار را كم كنيد هنگام كار در اطراف سيم هاي برق، 

عايق هاي الكتريكي نصب شده روي جرثقيل يا قسمتهاي حفاظتي هر يك داراي محدوديتهايي هستند و وجود استفاده از آنها جايگزيني 

پيروي همه جانبه از مقررات نميباشد.  
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كار با ايمني 
بايد كمترين فاصله مجاز براي كار در براي رعايت ايمني 

اطراف خطوط انتقال نيرو معلوم و روشن بوده و هرگز نبايد از 

آن تجاوز كرد.  

قوانين ايمني محلي و كشوري و حرفه اي را مطمئن باشيد 

در مورد كارتان رعايت مي كنيد.  
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كار با ايمني 
وقتي اطراف خطوط فشار قوي الكتريكي كار مي كنيد  

همه كاركنان اطراف جرثقيل بايد همواره از دستگاه و بار * به هوش باشيد. 

دور باشند اگر بار بايد به جاي ويژه اي در نزديكي خطوط برق منتقل شود، با اداره 

برق منطقه اي هماهنگي و كارهاي بايسته را انجام دهيد.  

 تنها مسئوليت اين راهنما بايد اين باشد كه  از يك فرد راهنما استفاده كنيد.*

در بهترين ديدگاه ايستاده مواظب نزديك شدن هر قسمت از بار يا جرثقيل به سيم 
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 به فرد راهنما و نشانه هاي او توجه داشته ًهاي برق باشد. راننده هم بايد كامال

 همين كتاب آمده است. 9باشد. نشانه هاي استاندارد در بخش 

فراموش نكنيد كار در اطراف سيمهاي برق يا در هواي طوفاني و با رعد و 

  برق مي تواند بسيار خطرناك و به مرگ يا آسيب اساسي بيانجامد.

برق فشار قوي  

جمع شدن و القاء كار در اطراف سيم هاي فشار قوي مي تواند باعث 

الكتريسته روي دستگاه بشود.  

 كار با ايمني

لوله هاي گاز زيرزميني  

* هميشه با صاحبان لوله هاي گاز يا نزديكترين اداره گاز 

تماس بگيريد. پيدا كردن آدرس و تماس با آنها جزء مسئوليت و 

وظايف بهره بردار است.  

 را اقدامات احتياطي الزم* همراه با مسئولين لوله گاز 

مشخص كنيد.  

 ممكن است فرصت كم باشد و سرعت كار را كم كنيد.* 

فاصلهها درست در نظر گرفته نشده باشد.  

 تنها مسئوليت اين راهنما از يك فرد راهنما استفاده كنيد.* 

اين است كه در بهترين ديدگاه ايستاده و مواظب نزديك شدن هر 
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 ًقسمت از بار يا جرثقيل به لوله گاز باشد. اين راهنما بايد مستقيما

 به فرد راهنما و ًبا راننده در ارتباط باشد. راننده هم بايد كامال

 9نشانههاي او توجه داشته باشد. نشانههاي استاندارد در بخش 

همين كتاب آمده است.  

 بررسي چگونگي اقدامات احتياطي الزم شده در زمره *

مسئوليت بهره بردار و شركت گاز ميباشد.  

 

 

 

 

 

 كار با ايمني

وقتي در كناره هاي رودخانه يا دريا يا سينه كار معدن كار مي كنيد  

* افراد كارگاه بايد از وجود و محل كناره 

 شيب هاي تند و گنده كاري و گود برداري ها 
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 با خبر باشند. هميشه امكان فرو ريختن ديواره شيب 

هاي تند و جاهايي كه زيرشان خالي شده وجود دارد.  

* دستگاه را هميشه از كناره شيب ها و جاهايي كه 

احتمال ريزش دارند دور نگهداريد.  

 

 

 

 

 

كار با ايمني 
وقتي با آهن ربا كار مي كنيد  

آهنرباي برقي با جريان فشار قوي كار مي كند و مي تواند خطرناك باشد.  
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* در تابلوي برق آهن ربا هميشه بايد بسته و محكم باشد. 

* خيلي مراقب افراد باشيد. هرگز اجازه ندهيد كسي بار يا آهن ربا را لمس كند. 

* پيش از باز و بست سيم هاي آهن رباي برقي، كليد آهن ربا را قطع و همه 

نيروي برق را خاموش كنيد.  

 مانند مهاربندهاي نارسا* اگر قرار است بار در جاي مشخص گذاشته شود، از يك وسيله 

كنفي يا نايلوني استفاده شود. 

* قبل از بلند كردن بار بوق دستگاه را به صدا درآوريد و تا زماني كه همه افراد 

بوق را قطع نكنيد.  از مسير كار دور نشده اند 

 

 هرگز اجازه ندهيد كسي زير بار برود يا بين بار و آهن ربا قرار بگيرد. _ بار را از روي افراد رد نكنيد هرگز* 

 قبل از زمين گذاشتن آهن ربا و قطع جريان برق صندلي راننده را ترك نكنيد.  هرگز* 

 كار با ايمني

 ( دراگ الين و كلم شل)  گل كشي و الي روبي
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ممكن استفاده كوتاهترين دكل هنگام كار گل كشي و اليروبي از 

كنيد تا باالترين ايستائي را داشته باشيد.  

نگهداريد و فقط وقت خالي هميشه كشيده سيمتاب نگهدارنده بار را 

كردن آن را آزاد كنيد. 

جام را زيادتر از حد پر نكنيد. ريزش مواد زيادي از داخل جام به 

خارج براي افراد خطرناك است.  

وزن جام و بار نبايد از حد اجازه داده شده كارخانه بيشتر باشد.  

 راننده در جاي ًهرگز يك كاميون را بارگيري نكنيد مگر آن كه قبال

امني ايستاده باشد.  

كاميونها بايد درست بارگيري شوند تا از اطاق بار چيزي آويزان يا 

بيرون نباشد.  

بار را از روي جلوي كاميون ( اطاق راننده و موتور) رد نكنيد.  

جابجايي با ايمني  
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دستگاه را در محوطه كارگاهها يا جاده هاي شلوغ يا بين مردم بدون راهنما حركت ندهيد. راهنما مسئول سرعت و جهت حركت هرگز 

دستگاه و ايمني كار خواهد بود. عالمت هاي راهنما در همين كتاب موجودند. 

اجازه ندهيد افراد روي جرثقيل سوار و از آن براي جابجايي استفاده نكنيد.  هرگز 

هرگز پيش از اطمينان از بي خطر بدون كار براي افراد يا اموال، دستگاه را حركت نداده و گردون را نگردانيد. 

 از دستگاه در حال حركت سوار يا پياده نشويد.  هرگز

برنامه خود  براي توقف يا حركت را با بوق اعالم كنيد. يك بوق براي توقف، دو بوق براي حركت به جلو و سه بوق براي عقب رفتن 

مواظب جاهاي كم عرض و سقف هاي كوتاه باشيد. 

وقتي از جاهاي تنگ و كم عرض رد مي شويد از راهنما استفاده كنيد. 

عرض و طول و ارتفاع دستگاه خود را بدانيد.  

ظرفيت پلها را بدانيد و از آن تجاوز نكنيد. 

اندازه توانايي حركت دستگاه خود را در شيب و زمين هاي لغزنده بدانيد و از آن تجاوز نكنيد. 

در جاهاي كم عرض از آزادي و حركت بدون مانع پشت جرثقيل قسمت وزنه و فاصله كافي آن به خصوص هنگام گرداندن باالي 

دستگاه مطمئن شويد.  
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سرعت حركت را در پيچ هاي تند و كم عرض كم كنيد.  
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 حركت با ايمني

اگر دستگاه شما كالجي است و گردون جداگانه ندارد، اگر الزم شد در زمان حركت باالي دستگاه را بچرخانيد هميشه اول كالج 

 ًگردون را درگير و سپس ترمز گردون را آزاد كنيد. اگر دستگاه چرخ زنجيري داراي ترمز حركت خودكار نيست، در سرازيري و شيب حتما

قبل از فرمان گرفتن جلوي زنجيرها را ببنديد. (دستگاه هاي چرخ زنجيري با پلوس و ديفرنسيال جهت فرمان گرفتن ناچارند سيستم حركت 

را خالص نمايند). 

وقتي سيستم حركت را براي بكسل كردن دستگاه خالص و آزاد 

 با باز كردن زنجيرهاي حركت يا بيرون كشيدن شافت ًميكنيد (مثال

واسطه هيدرو موتورهاي حركت يا آزاد كردن ترمز دستي ها) ديگر 

قبل از آزاد كردن  ًترمزي براي نگهداشتن دستگاه وجود ندارد و حتما

 جلوي زنجيرها را ببنديد.  چرخ ها از سيستم حركت
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جابجايي با ايمني  
وقت جابجائي دستگاه مواظب بوم دستگاه باشيد. جاده ناهموار ممكن است باعث شود 

نوك بوم باال بيايد يا دكل موج برداشته باال بپرد و با موانع باالي سرخود برخورد كند.  

از زير موانع با سرعت كم ومورب رد شويد. هر گاه 

گرانيگاه (مركز ثقل) دستگاه از روي برآمدگي رد شود، دستگاه 

تكان تندي خواهد خورد. مواظب باشيد.  

وقتي از يك شيب تند باال مي رويد يا از نوك يك تپه رد 

ميشويد، دكل را تا اندازه برآمدگي ممكن پايين بياوريد. اما 

مواظب باشيد زير دكل جاي خالي كافي باقيمانده باشد.  

 درجه) حركت نكنيد 80هرگز با دكل نزديك به قائم (باالي 

چون در اثر تكان ممكن است بوم از پشت برگردد.  

اگر ممكن است كشوهاي پايه را بيرون بياوريد و  
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پايهها را در فاصله مناسبي با زمين نگهداريد.  

 

جابجايي با ايمني 
 از سكو استفاده كنيد. اگر سكوي مناسبي در دسترس نيست، با الوار يك ًزمان بارگيري يا پياده كردن جرثقيل از روي كمرشكن حتما

سكوي مناسب با سنگيني بار بسازيد. هميشه كار بارگيري و پياده كردن را در جاي تراز انجام بدهيد.  

پيش از حركت كمرشكن، جلوي زنجيرها و چرخ ها را ببنديد و دكل و بدنه جرثقيل را به تريلي محكم كنيد.  

كنيد. مطمئن دو بازوي بكسل ثابت و سه نقطه اتصال كار اگر يك دستگاه بدون ترمز را بكسل مي كنيد، توصيه مي شود با كمك 

شويد ترمزهاي دستگاه كشنده آنقدر قوي هستند كه بتوانند هر دو دستگاه را ترمز كنند.  
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جابجايي با ايمني 
وقتي حركت مي كنيد  

 حركت كنيد.با چراغهاي روشن 

الزم استفاده كنيد.  از چراغ چشمك زن و پرچم هاي خطر 

 دو دستگاه خودرو (مجهز به بي سيم)  ًدر مورد دستگاه هاي بزرگ، حتما

از جلو و عقب دستگاه را اسكورت نمايند. .  

 كنيد.   اطاعتاز قوانين آگاه باشيد و از آنها

وقتي مي خواهيد در كناري بايستيد، به اندازه دكل و قسمتهاي ديگر 

دستگاه جاي خالي نگهداريد.  
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از دستورات كارخانه سازنده براي حركت و جابجايي دستگاه استفاده 

كنيد. 

 

 

پايان كار با ايمني 
خاموش كردن ايمن دستگاه  

هر دستگاه يك روش درست خاموش كردن ويژه دارد.  

هميشه از دستورهاي كارخانه براي خاموش كردن دستگاه استفاده كنيد.  

 و ببينيد دستگاه خود را در كجا نگه ميدارد. دستگاه به هوش باشيد

را در جاهايي كه شانس ريزش دارد يا در مسيل قرار داشته ممكن است 

بارانهاي شديد زير آن را شسته و خالي كنند رها نكنيد.  
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هرگز دستگاه را در سراشيبي پارك نكنيد هر گاه نتوان از پارك در 

سراشيبي پرهيز كرد، بايد درست جلوي چرخ ها را ببنديد تا دستگاه 

حركت نكند.  

 

 

 

پايان كار با ايمني 
دكل را پايين بياوريد يا آن را به خوبي مهار كنيد با كمك اهرمهاي راه انداز (كنترل ها) فشار را از قسمتهاي داخلي برداشته مطمئن 

شويد همه قسمتها ساكن و بدون بار هستند. (دستگاههاي ئيدروليك). ميتوانيد از كتابچه راهنماي دستگاه كمك بگيريد.  

همه اهرم هاي راه انداز در حالت خالص بگذاريد. ترمز يا قفل گردون و ترمز يا قفل حركت را درگير كنيد تا از جابجايي ناخواسته 

جلوگيري شود.  

كالج اصلي را آزاد كنيد و موتور را خاموش كنيد.  
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هرگز با موتور روشن يا بار آويزان اطاق راننده را ترك نكنيد.  

تا از روشن كردن دستگاه توسط افراد بي صالحيت پيشگيري كنيد. كليد قطع كن برقي رابزنيد 

 در اطاق راننده را قفل كنيد.

 

 

 

 

تعميرات و نگهداري  
كليات  

كار نگهداري و تعمير چنانچه از راه درست انجام نشود مي تواند خطرناك باشد. همه آنهايي كه دستي در كار دارند بايد از خطرها آگاه باشند 

و از روش كار درست پيروي كنند. روي قسمتها و تجهيزاتي كه آشنا نيستيد و صالحيت نداريد كار نكنيد. 

پيش از هر كار تعميرات و نگهداري به كتابچه راهنما سربزنيد و از روش پيشنهادي كارخانه سازنده دستگاه استفاده كنيد.  
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همه سيني ها و نرده هاي گم شده يا شكسته را جايگزين كنيد.  

 ًدر زمان انجام كار تعمير و رسيدگي روي دستگاه بايد روي اهرم ها و كليد روشن دستگاه نشانگرهاي الزم نصب شود. فقط كساني كه كامال

در جريان كار هستند و آگاه و مطمئن هستند كه خطري نخواهدداشت، ميتوانند نشانگرهاي خطر را از اطاق راننده بردارند.  

بايد كفشكها و رويه هاي ترمز و كالج خشك و بيروغن باشند.  

براي تميز كردن دستگاه از شوينده هاي غير آتشگير و غير آتشزا استفاده كنيد.  

هميشه مواد سوختني و آتشگير را از دور و بر كارهاي جوشكاري يا شعله و آتش دور  كنيد. 

جوشكاري و كار با آتش و شعله دور و بر مواد عايق و صداخفه كن ممكن است گازهاي خطرناك ايجاد كند.  

وقتي كه موتور روشن است دستها و لباسهايتان از دور و بر پروانه و جاهاي متحرك دستگاه دور نگهداريد.  

 

 تعميرات و نگهداري

* دستگاه هميشه بايد ميزان و مرتب باشد. اگر در ميزان بندي و تنظيم دستگاه سهل انگاري 

شود ممكن است خيلي خطرناك باشد.  
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به جز آن گروه از ميزان بندي هاي ويژه كه بايد با موتور روشن انجام شوند، هرگز روي 

موتور يا دستگاه وقتي كه موتور روشن است كار نكنيد. وقتي مي خواهيد روي دستگاه كار كنيد، 

را در اطاق راننده بگذاريد. موتور را خاموش و كالج اصلي را آزاد و نشانه الزم 

* پس از باز كردن نردهها و سينيها براي دسترسي به داخل دستگاه در زمان تعميرات ممكن 

است بدن افراد به قسمتهاي متحرك دستگاه گيركرده و به سختي زخمي شوند. يك كار تعميراتي 

هرگز بدون جاگذاري و نصب نردهها و سينيها و ساير سپرهاي ايمني كامل و تمام شده نيست.  

* اگر دندهها، كالجها قرقرهها، فلكهها يا مانند اينها بايد در حال چرخيدن و كار 

بايد با دست چرخانده شوند نه با نيروي دستگاه.  روغن كاري شوند 

 انگشت خود را روي دندهها و زيربندهايي كه ممكن است كشيده شوند هرگز* 

 را يا البالي قسمتهاي متحرك قرار ندهيد.  

* پيش از روشن كردن و كاركردن دستگاه، همه ابزارها را پايين آورده و جمع كنيد.  

 تعميرات و نگهداري

سيستم هاي هيدروليك  
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توجه كنيد: جرثقيلهاي ئيدروليكي مشخصههاي ويژهاي دارند. برخي از اين 

ويژگيها كه مربوط به ايمني هستند در زير آمدهاند. 

دكل دستگاه به كمك يك ستون روغن زير فشار سر جاي خود ايستاده است 

مهمترين مسئله پايين آوردن پايه هاي نگهدارنده دستگاه هم همينگونه ميباشند. 

ميباشد.  دكل و باال بردن پايهها يا بستن زير دكل و جرثقيل پيش از هر تعميراتي 

به ياد داشته باشيد اگر ستون روغن زنداني شده زير فشار به هر علتي راه 

فراري پيدا كند، بوم يا دستگاه بيامان و به تندي خواهند افتاد و هر چه هركه 

زير آنها باشد در خطر خواهند بود. اگر زير دكل يا دستگاه را بستهايد، مطمئن 

شويد كارتان درست و الوار و زمين زير الوار توانايي كافي براي نگهداشتن دكل 

و دستگاه را دارند. براي دانستن بيشتر از كتابچه راهنماي دستگاه كمك بگيريد. 

 

 

تعميرات و نگهداري  
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ممكن است مدت ها پس از خاموش شدن موتور در لوله ها و جاهاي ديگر باقي بماند. اگر فشار باد يا روغن را به فشار روغن يا باد 

درستي آزاد نكرده باشيم اين فشار مي تواند روغن يا چيزهاي ديگر مثل كوركن يا پيچ يا شلنگ باد يا هيدروليك را با سرعت هاي زيادي 

پرتاب كند. بنابراين فشار باد يا ئيدروليك پيش از شروع تعميرات يا ميزان بندي بايد آزاد شود. روش درست كار در دفترچه راهنماي 

دستگاه آمده است.  

هم مانند فشار هيدروليك و باد خطرناك است و ميتواند كشنده باشد. قطعاتي مثل فشفشههاي ترمز يا ترمزهاي ايمني فشار فنر 

بسيار خودكار و زنجير سفتكنهاي دستگاه هاي چرخ زنجيري فنرهاي بسيار قوي و پيش فشردهاي دارند كه اگر با آنها درست كار نكنيد 

 ميشوند.  خطرناك

قبل از باز كردن لوله و شلنگ هاي هيدرولك و باد مطمئن شويد شما:  

* دكل را روي زمين يا پايه مناسبي قرار دادهايد.  

* موتور را خاموش كردهايد.  

* فشار باد روي مخزن هيدروليك را خالي كردهايد. 

* تمام فشار باد و هيدروليك را با چند بار بازي با اهرمهاي راهاندازي آزاد كنيد. 
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* توجه: اگر سيستم هيدروليك داراي مدار فرمان باشد، در برخي مدلها با خاموش كردن و بستن كليد برق مدار فرمان از كار افتاده و 

آزاد كردن فشار هيدروليك از قسمتهاي مختلف ممكن است درست انجام نشود. در اين مدلها با موتور خاموش و كليد برق باز          

(روشن) اهرمهاي راهانداز را به كار بگيريد. 
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 تعميرات و نگهداري

وارد كند. قبل از روشن و زخم و آسيبهاي بزرگ افشانهاي از فشار روغن هيدروليك با فشار باال ميتواند به داخل پوست نفوذ كرده 

كردن موتور مطمئن شويد هم اتصاالت لولههاي و شيلنگها و شيرها محكم و در وضع خوبي هستند.  

روغني كه از يك سوراخ ريز با فشار زياد بيرون ميريزد به سختي ديده ميشود. براي پيدا كردن جاي نشتي از يك تكه مقوا يا تخته 

نازك يا چيزي مثل آنها استفاده كنيد.  

اگر روغن هيدروليك با فشار زياد به بدن شما برخورد كرده است بايد به سرعت به پزشك مراجعه كنيد. 

(بدون نفس كش) فشار و گرماي مخزن ممكن است خيلي باال برود. باز كردن با مخزن هيدروليك زير فشار هنگام كار دستگاه هاي 

 ايجاد سوختگي شديدبه بيرون خواهد شد وممكن است روغن خيلي داغ ناگهاني فيلتر روغن يا در مخزن هيدروليك باعث پاشيده شدن 

كند. هميشه فشار داخل مخزن ئيدروليك را قبل از برداشتن در مخزن به آرامي آزاد و خالي كنيد. 

 براي دانستن روش درست كار از كتابچه راهنما دستگاه استفاده كنيد.  
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 تعميرات و نگهداري

دستگاه خود را به كمك شيرهاي فشار شكن در اندازه فشار سيستم ئيدروليك 

درست و مورد نظر كارخانه سازنده نگهداريد. فشار باالتر از اندازه به قسمتهاي 

هيدروليك يا سازه و بدنه دستگاه آسيب خواهد زد. فشار كمتر از اندازه كم شدن 

نيروي هدايت و فرماندهي دستگاه را در پي خواهد داشت. هر يك از دو حالت ياد 

 وارد كند. خسارتهاي شديد مالي و جانيشده ميتواند 

قبل از شروع هر تعمير و ميزان بندي از خاموششدن و خاموش ماندن موتور 

مطمئن شويد مگر آن كه روشن بودن موتور الزم باشد مثل تنظيم فشارهاي 

دستگاه.  از روش كارخانه سازنده دستگاه پيروي كنيد و هرگز پيش از ميزانبندي 

كامل دستگاه از آن بهرهبرداري نكنيد.  
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 از دستورهاي تعميركار بايدراننده در هنگام تعميرات و ميزان بنديها 

 از روغن ًپيروي كند. هنگام اضافه كردن روغن قسمتهاي مختلف، حتما

سفارش شده كارخانه سازنده استفاده كنيد. برخي از روغنها وقتي با 

يكديگر مخلوط ميشوند ممكن است قطعات الستيكي و پالستيكي آب 

بندي را خراب كرده و پايهاي براي كمشدن هدايت و فرمانبري دستگاه 

بشوند.  

اگر اهرمهاي راهاندازي، ترمزها و فرمان يا بخشهاي ديگر 

 كار ميكنند، دستگاه را گيج و تنبل دستگاههاي هيدروليكي 

متوقف و بخش هيدروليك را براي پيداكردن هوا در مدارهاي 

روغن بررسي و بازديد كنيد. گيجي و تنبلي بخشهايي مثل 

فرمان و.... وجود هوا در روغن ميتواند باعث حركتهاي كند 

بشود.  حادثه و آسيب يا حركتهاي ناگهاني و ايجاد 
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  تعميرات و نگهداري

احتياط  

هنگام سوختگيري، كارهاي ايمني زير بايد انجام شود.  

 و با اطاق راننده موتور خاموشسوختگيري فقط بايد با  -1

خالي انجام شود.  

 سوختگيري بايد در جاهاي با تهويه كافي انجام شود.  -2

 همه كليدهاي برق بايد خاموش و بسته باشند.  -3

 بخاري اطاق راننده بايد خاموش و بسته باشد. -4

هنگام سوختگيري چراغهاي روشن بدون حباب، چيزهاي  -5

جرقهزا، شعله آتش و سيگار و مانند اينها بايد از يك فاصله مناسب 

 نزديكتر نباشد. 

سعي كنيد سر لوله سوختگيري هميشه با مخزن سوخت تماس  -6

-داشته باشد. اتصال زمين مناسبي ايجاد كنيد تا از ايجاد جرقه و آتش

 سوزي ناگهاني پيشگيري كنيد. 

 هرگز سوخت را روي جاهاي داغ نريزيد.  -7

 سوخت پاشيده شده به هر جا بايد به سرعت تميز شود.  -8

موتور را قبل از بسته شدن در مخزن سوخت و دور شدن افراد  -9

 از دور و بر دستگاه روشن نكنيد.
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 تعمير و نگهداري

وقتي آب خنككاري را بازديد مي كنيد.  

موتور را خاموش كنيد و اجازه دهيد موتور و رادياتور قبل از بازديد خنك شوند.   -1

 صبر كنيد تا اگر يك موتور داغ كرده احتياج به خاموش كردن دارد. -2

رادياتور خنك شود. آب داغ تحت فشار ميتواند ايجاد سوختگي كند. هرگز به 

 يك موتور داغ كرده آب اضافه نكنيد. 

قبل از بزرگشدن داغ كردن موتور نشانهاي از گرفتاري و دردسر است  -3

 گرفتاري و خسارت موتور را خاموش و ايراد را درست كنيد.
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 تعميرات و نگهداري

بازديد و رسيدگي به باطري ها  

همه قسمتهاي برقي را خاموش كنيد. اتصال بدنه را باز كنيد. در هنگام بستن قبل از برداشتن يك باطري 

يك باطري، همه كليدهاي برقي بايد خاموش باشند. اتصال بدنه را آخر سر وصل كنيد. وقتي باطري كمكي 

ميگيريد بايد كليد بين باطريهاي كمكي و باطري اصلي ابتدا قطع و فقط پس از وصل كردن باطريها كليد 

زده شود. مهمترين مسئله بازكردن درهاي خانههاي باطري و پوشانيدن آنها با يك پارچه مرطوب ميباشد.  

آب اسيد باطري ميتواند روي پوست سوختگي ايجاد كند، لباسها را سوراخ كند و 

چشم را كور خواهد كرد.  ً اگر به چشم پاشيده شود احتماال 

اگر اسيد باطري روي پوست شما ريخته است پوست را با آب فراوان بشوييد روي 

پوست خود جوش شيرين بريزيد تا به خنثي كردن اسيد كمك كنيد. اگر اسيد به چشم شما 

پاشيده شده به سرعت با مقادير خيلي زياد آب شستشو داده و خيلي زود پيش پزشك برويد.  
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هر گاه روي باطري كار ميكنيد به ياد داشته باشيد پر و خالي شدن باطريهاي معمولي (سرب و اسيد) آزاد شدن 

 ميشود. آتش گرفته منفجرئيدروزن و اكسيژن را در پي دارد كه مخلوط آنها بسيار زود و با كوچكترين جرقه يا شعله 

 هنگام كار با باطري از دستكشهاي ايمني استفاده كنيد. هميشه

 تعميرات و نگهداري

براي جلوگيري از تركيدن باطري  

تراز آب باطري را در اندازه درست خود نگهداريد. هميشه آب مقطر را وقتي ميخواهيد موتور را روشن كنيد داخل باطري بريزيد و  -1

هرگز در زمان خاموش كردن آب مقطر اضافه نكنيد. اگر آب باطري در تراز درست باشد، جاي كمي گازهاي خطرناك باقي ميماند.  

 براي بازديد سطح آب باطري در تاريكي به جز چراغ قوه از هيچ چيز ديگري مثل فندك يا كبريت.... استفاده نكنيد.  -2

هرگز دو سر باطري را به يكديگر اتصال ندهيد جرقه حاصل آتش گرفتن گازهاي آزاد شده را در پي  -3

 خواهد داشت. اگر درب  خانههاي باطري باز نباشد، در اين حالت احتمال تركيدن باطري زياد است.

 
دستور كار بهرهگيري از باطري كمكي  

سر كابل كمكي را به خروج مثبت باطري خالي وصل كنيد.   -1
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 سر ديگر همين كابل را به خروجي مثبت باطري كمكي وصل كنيد.  -2

 سر دسته دوم كابل كمكي را به خروجي منفي باطري كمكي وصل كنيد.  -3

 آخرين اتصال بايد روي بدنه موتور با شاسي و به دور از باطري باشد. -4

 عقب بايستيد و موتور را روشن كنيد. كابلها را برعكس روشن وصل كردن باز كنيد.   -5

 تعميرات و نگهداري

باد الستيك ها  

الستيك و بچه رينگ زير فشار باد عوضكردن الستيك يا بادزدن به آنها كار پرخطري است، 

 30قدرت انفجاري زيادي را در خود نگه ميدارند باز و بست الستيكهاي جادهاي و كارگاهي (

تن به باال) نيازمند به ابزار و روش و مهارتهاي ويژه است. مراقب فرار بچهرينگ در زمان 

بادكردن الستيك و فرار لقمه چرخ در زمان بازكردن الستيك باشيد. براي كار با ايمني، بايد 

دستورهاي نوشتهشده قدم بهقدم انجام شوند. بهتر است اين كار به وسيله افراد حرفهاي انجام شود. 

 فشار باد 
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فشار باد را قبل از شروع به كار بازديد كنيد. در هنگام كاركردن فشار باد تا حدي 

باال خواهد گرفت كه طبيعي است و نبايد آن را كم كرد. بار يا سرعت زيادي ميتواند 

به كمك گرماي توليدشده فشار باد الستيك را باالتر هم  ببرد. هرگز در اين شرايط 

باد را خالي نكنيد سرعت يا بار را كم كنيد و اجازه دهيد الستيك خنك شود. 

در هنگام باد زدن جلوي رينگ نايستيد. از كنار الستيك به كمك شلينگ و شير اضافي الستيك را باد كنيد. بايد 

دور الستيك قفس يا نرده مناسبي داشته باشد تا در صورت در رفتن بچه رينگ به مرگ يا آسيب كسي نيانجامد.  

بازديد از الستيكها 
همه الستيكها بايد به اندازه سفارش شده باد داشته باشند. هر روز بايد درستي باد الستيكها بازديد شود. اگر يك الستيك هميشه باد 

كم ميكند از جايي نشتي دارد و بايد تعمير شود. همزمان با بازديد روزانه باد الستيكها بازديدهاي زير را هم انجام دهيد:  

چيزهايي كه بين الستيكهاي دوتايي گير كرده يا داخل الستيك  -1

فرو رفتهاند. 

 - الستيكهاي دوتايي بايد هم اندازه و با كاركرد مساوي باشند. 2
 - درپوش سوزن الستيك و لقمههاي چرخ سر جاي خودشان باشند. 3
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- بريدگي، پارگي يا كندگي هايي كه ممكن است نياز به تعمير داشته باشند. 4

 - الستيك سابي يا خوردگي بيش از اندازه.5
 - رينگ خراب يا شل و بد بسته شده.6
- تكههايي از شاسي، پيچهاي بيرون زده، فنرهاي شكسته يا هر 7

چيزي كه ممكن است به الستيك گير كند.  

 روي رينگ جوشكاري نكنيد و نگذاريد آتش با رينگ هرگز- 8

 تماس پيدا كند.   
 تعميرات و نگهداري

سيمتاب (سيم بكسل) 

نو كردن سيمتاب بايد به مقررات (دولتي، كارگاهي)  انجام شود. 

دستورات نگهداري و زمان نوكردن سيمتاب را ميشود از هر كارخانه سازنده 

سيمتاب به دست آورد. برخي از راهنماييهاي فراگير براي جايگزيني سيمتابهايي كه 

روي قرقرههاي فوالدي كار ميكنند در زير آمدهاند: 
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- اگر شش سيم از يك گام يا سه سيم از يك رشته در يك گام پاره شده باشند 1

(براي سيمتابهاي متحرك). 

- اگر يك سيم از رشتههاي بيروني در نزديكي مغز سيمتاب بريده و بيرون آمده 2

و از سازه سيمتاب خارج شده باشد. اين گونه موارد به بررسي زيادتري نياز دارند.  

- نشانهاي از سوختن يا داغ شدن سيمتاب به هر دليلي.  3

- كم شدن قطر اسمي سيمتاب: 4
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 ميليمتري  8 ميلي متر براي سيمتابهاي تا 4/0الف: 

 ميليمتري  13 تا 9 ميلي متر براي سيمتابهاي از 8/0ب: 

 ميليمتري  19 تا 14 ميلي متر براي سيمتابهاي از 2/1پ: 

 ميليمتري  29 تا 22 ميليمتر براي سيمتابهاي از 6/1ت: 

 ميليمتري  38 تا 32 ميلي متر براي سيمتاب هاي از 4/2ث: 

براي سيمتابهاي ثابت و درجا (مهاربندها يا باربندها) بيش از دو سيم 

بريده در يك گام يا بيش از يك سيم بريده شده در يك رشته در محل سر 

سيم يا حلقه. 

- وقتي پارگي مغز سيمتاب در سيمتابهاي چرخ (چپ و راست) از 1

نازك شدن موضعي سيم تاب و دراز شدن سيمتاب معلوم شود.  

- قرقرهها براي خوردگي بيش از اندازه، ترك يا شكستگي بازديد كنيد.  2
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 تعمير و نگهداري

باز كردن سيمتاب از قرقره  

در هنگام باز كردن سيمتاب با، قرقره يا كالف همزمان با باز 

شدن سيمتاب بچرخد وگرنه سيمتاب گره خورده تاب خواهد افتاد و 

كار كردن با آن ديگر درست نيست. روش درست بازكردن سيمتاب 

در شكل آمده است.  
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 تعمير و نگهداري

بستن سيمتاب  

فقط سيمتابهاي سفارش شده كارخانه سازنده بايد روي دستگاه بسته شود چه 

سيمتابهاي مشابه تواناييهاي مختلف دارند.  

همانگونه كه در شكل ميبينيم در زمان بستن سر سيم، امتداد سيمتاب زنده (زير بار) 

بايد از سوراخ چشم سر سيم بگذرد. بست ايمني سيمتاب هم بايد مانند شكل روي قسمت 

مرده (آزاد) سيمتاب بسته شود بايد فاصله نشان داده شده در شكل (     ) بين بست ايمني و 

سر سيم جوري باشد كه گوه يا لقمه سر سيم نتواند شل شده و در جاي خود بازي كند.  

اگر كار را آن گونه كه گفته شد انجام ندهيم، سيمتاب در نزديكي سر سيم در هم 

پيچيده و عمرو توانايي باربري آن خيلي كم مي شود. 

هميشه وقت كار با سيمتاب دستكش ايمني چرمي بپوشيد. 

هرگز سيمتاب را با دست روي قرقره هدايت نكنيد. 
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بعد از جاگذاري سيمتابنو اول با بار كم كار كنيد تا نخها و رشتههاي سيمتاب جا بيفتد.  

براي روغن كاري سيمتاب به سفارش كارخانه سازنده توجه كنيد. 

 تعمير و نگهداري

- چيزهاي سوختني مثل كهنه و پارچههاي روغني، برگ، خار و خاشاك يا پودر زغال و خاكآلوده به روغن يا سوخت را از روي 1

دستگاه پاك كنيد. 

- مسيرهاي روغن و سوخت را بازديد و جلو نشتيها را بگيريد.  2

- سيمكشي را بازديد و جاهاي زخمي و خراب را درست كنيد. 3

- از به هم ماليدن و سيمكشي و لولهكشي دستگاه جلوگيري كنيد.  4

- بستها و سر لولههاي شل را سفت كنيد. 5

- سيمهاي برق آويزان را مهار كنيد. 6

- مطمئن باشيد سينيها و نردههاي ايمني سر جاي خودشان بسته 7

شدهاند.  

- مطمئن شويد لوازم آتشنشاني در دسترس هستند و كارايي دارند. 8
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نشانه هاي دستي  

بازو باز و به پهلو ساعد و مشت به سوي باال با .   قالب باال
 انگشت نشانه دايرههاي كوچكي در سطح افقي رسم ميكنيم

دست با كمي زاويه نسبت به بدن رو به پايين .   قالب پايين
با مشت گرهكرده و انگشت نشانه به سوي پايين، دايرههاي 

كوچكي در سطح افقي رسم ميكنيم. 
 

 

 با دست چند بار به آرامي به سر خود   كار با قالب اصلي.
  اشاره كنيد. سپس با عالمتهاي معمولي كار كنيد.

 

. بازو راست و باز به پهلو با مشت پايين آوردن دكل بازو راست و باز به پهلو با مشت   باال بردن دكل.
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 با يك دست عالمت حركت دلخواه را بدهيد، كف كار آرام.

دست ديگر را بي حركت جلو و باالي دست عالمت نگهداريد. 
 

. بازو راست و باز باال بردن دكل و پايين آوردن بار همزمان

به پهلو شست باز، و به سوي باال مشت را باز و بسته كنيد.  
 

چرخاندن باالي جرثقيل. (سويينگ). بازو باز و صاف با انگشت اشاره به 

سمت چرخيدن باالي جرثقيل و دكل اشاره مي كنيم. 
. يك بازو راست و باز به پهلو و كف دست به سوي ايست

 پايين، بازو را در صفحه افقي جلو و عقب ببريد. 
 

كف   هر دو بازو راست و باز به پهلو-ايستادن اضطراري.

 بازوها را در صفحه افقي جلو و عقب ببريد.  –دست ها به پايين 
 

. بازو راست و باز باال بردن بار و پايين آوردن دكل همزمان

به پهلو شست باز، و به سوي پايين مشت را باز و بسته كنيد.  
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 كف دست باز، –. بازوها صاف و باز به جلو سوي حركت

و كمي باال در سوي حركت كمي با كف دست هل بدهيد.  
 

. مشت هاي گره كرده را در مستقيم با هر دو زنجيرحركت 

 جلوي بدن در يك صفحه قائم دور يكديگر مي چرخانيم

با يك زنجير (فرمان گرفتن) حركت با يك زنجير (فرمان گرفتن). 
هر زنجيري كه بايد بي حركت باشد با مشت گره كرده و ساعد خم شده 
به سوي باال نشان دهيد.حركت زنجير ديگر را با مشت گره كردهاي كه 

 در جلو بدن در يك صفحه قائم حركت  دايره اي دارد نشان بدهيد. 

 

درگيركردن همه قفلها. در جلوي بدن هر دو دست را در 

يكديگر قفل كنيد. 

 

. مشت هاي گره كرده را در مستقيم با هر دو زنجيرحركت 

 جلوي بدن در يك صفحه قائم دور يكديگر مي چرخانيم

بيرون دادن كشوئي دكل (جرثقيل تلسكوبي). نشانه با دو 
دست: هر دو دست در جلو بدن با مشت گره كرده در جلو 

سينه با شست باز   
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ايمني به شما وابسته است  

اكنون شما كتابچه ايمني انجمن سازندگان ماشين آالت سنگين خود را 

خواندهايد. اگر چه همه جوانب كار اجرايي يا تعميراتي را نميتوان به كمك اين 

كتابچه پوشش داد اما آن چه در اين كتابچه آمده است كمك خواهد كرد  

عادتهاي مناسبي پيدا كرده به سوي باالترين اندازههاي ايمني كاري سمتگيري 

كنيد. 

از دستورهاي ايمني كارخانه سازنده دستگاه و آن چه در اين كتابچه آمده 

پيروي كنيد. 

آنگاه خواهيد دانست مهمترين ابزارهاي ايمني كدامند: 

راننده با احتياط 

مديريت خوب كارگاه  

شما هم به گروه ايمني بپيونديد  

به خاطر داشته باشيد  
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ايمني در گرو كارهاي شماست. 

 

 

 

در پايان اين كتابچه و پس از خواندن كتابچه 

كاربري ويژه دستگاه خودتان، اگر هنوز برخي چيزها را 

نميدانيد، بايد دوباره از كتابها كمك بگيريد و از 

مسئولين خودتان سؤال كنيد. 

تا همه چيز را ندانستهايد، كار را شروع نكنيد.   

 

 
 

 

www.astaco.ir
@astaco


