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 :هدف - 1

 
مين و ارتقا سطح ايمني و حفاظت پيش گيري از حوادث منجر به صدمات، خسارات جاني و مالي و تاهدف از تدوين اين روش اجرايي 

  .در كارگاه هايي است كه بازرسي جرثقيل ها در آن صورت مي پذيرد) بازرس و پرسنل شاغل در سايت عملياتي(نيروي انساني 

  
  :دامنه كاربرد -2

و مورد استفاده در  و استانداردهاي مرتبطمطابق با مقررات ايمني  جرثقيلمحدوده اين روش اجرايي در برگيرنده فعاليت هاي بازرسي 
  . مي باشد دستورالعمل هاي بازرسي فني جرثقيل ها

 :ها مسؤوليت - 3

  

كنند،  مي جرثقيل هامسؤوليت نظارت بر حسن انجام بازرسي بر عهده مدير بازرسي بوده، كليه بازرساني كه اقدام به انجام بازرسي از 
  .موظف به اجراي اين دستورالعمل هستند
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 :اراتتعاريف، عالئم و اختص -4

 

  ) :Accident(ـ حادثه 1ـ4

  .يك اتفاق يا واقعه ناخواسته كه منجر به مرگ ، بيماري ، جراحت ، صدمه و يا ساير خسارات گردد 

  : )Audit(ـ مميزي 2ـ4

به منظور تعيين اينكه آيا فعاليتها و نتايج حاصل از آنها با ترتيبات برنامه ريزي شده ) و در صورت امكان مستقل ( بررسي 
  .مطابقت دارد و آيا اين ترتيبات به طور موثر و مناسب براي دستيابي به خط مشي و اهداف سازمان اجرا شده اند

  : )Continual Improvement(ـ بهبود مستمر 3ـ4  

فرآيند ارتقاي سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني براي دستيابي به بهبودهايي در عملكرد كلي بهداشتي و ايمني ، در 
  .ستاي خط مشي بهداشتي و ايمني سازمان را

  : )Hazard(ـ خطر 4ـ4

يا محيط زيست ( موقعيت يا منبع بالقوه ايجاد خسارات انساني يا بيماري ، تخريب اموال و تجهيزات ، صدمه به محيط كارگاه 
  .و يا تركيبي از آنها ) 

  : )Hazard Identification(ـ شناسايي خطر 5ـ4

  .وجود خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات آن ) خيص تش( فرآيند شناسايي 

  : )Incident(ـ رويداد 6ـ4

شده و يا پتانسيل منجر شدن به حادثه را )  accident( كه منجر به يك حادثه ) برنامه ريزي نشده ( يك رخداد يا اتفاق 
  .داشته باشد 

 – missesحت ، صدمه و يا ساير خسارات نشده است را كه منجر به بيماري ، جرا)  incident( يك رويداد : يادآوري 

near  نيز مي گويند كلمه رويداد )incident  ( شامل اين مواردmisses – near  هم مي شود.  



  كار بهداشت و يفن حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز
،   يمنيا خدمات و يفن حفاظت مشاوراندستورالعمل ايمني،  بهداشت پرسنل 

  و جابه جايي اشياء) ليفتراك و جرثقيل ها(و حفاظت وسايل حمل و نقل 

  

 

4    شرفشاده كريمي بيژن ادريسي، محمد فوالدي، جواد:  نيتدو كارگروه               58از                  31/06/96: ميتنظ خيتار   صفحه

  :) Interested Parties(ـ طرف ذينفع 7ـ4  

  . ير مي پذيردفرد يا گروهي كه به عملكرد بهداشت شغلي و ايمني يك سازمان مرتبط مي باشد و يا از آن تاث

  : )Nonconformance( ـ عدم انطباق8ـ4

هرگونه انحراف از استانداردهاي كاري ، دستورالعملها ، روشهاي اجرايي ، مقررات ، عملكرد سيستم مديريتي و غيره كه به طور 
  .مستقيم منجر به جراحات يا بيماري ، صدمه به محيط كارگاه و يا تركيبي از اينها شود 

  :) Objectives(ـ اهداف 9ـ4

  .اهداف يا مقاصد كه در قالب عملكرد بهداشت شغلي و ايمني بيان شده و سازمان خود را مقيد به حصول آنها مي داند 

  .اهداف حتي المقدور بايد كمي باشند : يادآوري 

  : )Occupational Health and Safety(ـ بهداشت شغلي و ايمني 10ـ4

كاركنان ، كارگران موقتي ، پرسنل ، پيمانكاران ، ميهمانان و )  being-well( سالمتي  شرايط و عواملي كه مي تواند بر
  .مراجعه كنندگان و يا هر فرد ديگري در محل كار تاثير بگذارد 

  .در اينجا ، سالمتي به معناي عام مي باشد )  being-well( منظور از سالمتي : يادآوري 

  : )OH & S Management System(يمني ـ سيستم مديريت بهداشت شغلي و ا11ـ4

. بخشي از كل سيستم مديريت كه مديريت بر ريسكهاي بهداشتي ـ ايمني ناشي از فعاليتهاي هر سازمان را تسهيل مي نمايد 
حفظ  بازنگري و  اين شامل ساختار سازماني ، فعاليتهاي طرح ريزي ، مسئوليتها ، روشها ، فرآيندها و منابع براي تهيه ، اجرا ،

  .خط مشي بهداشت شغلي و ايمني مي باشد 

  : )Organization(ـ سازمان 12ـ4

شركت ، بنگاه ، اداره ، مجتمع كاري ، نهاد مسئول ، انجمن يا بخش يا تركيبي از آنها ، اعم از ثبت شده يا نشده ، دولتي ، 
  .عمومي يا خصوصي كه داراي وظايف و تشكيالت اداري خاص خود باشند 
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  : )Performance(ملكرد ـ ع13ـ4

نتايج قابل اندازه گيري سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني مربوط به كنترل ريسكهاي بهداشتي و ايمني توسط يك 
  .سازمان ، بر مبناي خط مشي و اهداف 

  .شداندازه گيري عملكرد شامل اندازه گيري فعاليتهاي مديريت بهداشتي ـ ايمني و نتايج آن مي با  :يادآوري 

  : )Risk(ـ ريسك 14ـ4

  .تركيب يا تابعي از احتمال و پيامدهاي ناشي از وقوع يك اتفاق خطرناك مشخص 

  :  )Safety(ـ ايمني 15ـ4

  .در امان بودن از ريسك غير قابل قبول يك خطر 

  : )Tolerable Risk(ـ ريسك قابل تحمل 16ـ4

نظر گرفتن الزامات قانوني و خط مشي بهداشتي ـ ايمني پايين  ريسكي كه ميزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان و با در
  .آمده است 

  : )Ill – Health(ـ بيماري شغلي 17ـ4

  .محيط ، تشديد گردد / بيماري كه از فعاليت يا محيط كاري مشخص ناشي شده باشد و يا توسط اين فعاليتها 

  : )workplace(محل كارـ 18ـ4

 .يت هاي مرتبط با كار تحت كنترل سازمان اجرا مي شوندهر مكان فيزيكي كه در آن فعال

 

  :حفاظت فردي  ـ 19ـ4

وسيله اي است كه براي حذف تماس مستقيم با عوامل زيان آور محيط كار و تقليل اثرات مخاطره آميز در محل كار توسط فرد استفاده 
  .مي شود

  



  كار بهداشت و يفن حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز
،   يمنيا خدمات و يفن حفاظت مشاوراندستورالعمل ايمني،  بهداشت پرسنل 

  و جابه جايي اشياء) ليفتراك و جرثقيل ها(و حفاظت وسايل حمل و نقل 

  

 

6    شرفشاده كريمي بيژن ادريسي، محمد فوالدي، جواد:  نيتدو كارگروه               58از                  31/06/96: ميتنظ خيتار   صفحه

  حفاظت فردي - 5

  :هدف و دامنه شمول ـ 1ـ5

 و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستايبه منظور تامين 
يشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاه ها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي، پ

  .اين بخش از دستورالعمل تدوين شده است

  : مقررات  عموميـ 2ـ5

هاي كاري  طمكلف به شناسايي و ارزيابي شرايط محي شركت به منظور انتخاب وسايل فردي متناسب با نوع كار، : 1ـ2ـ5
  .و كنترل خطرات مي باشدبراي تشخيص 

تعداد كافي تهيه و  محيط كار و مخاطرات احتمالي را بهوسايل حفاظت فردي متناسب با نوع و  شركت مكلف است : 2ـ2ـ5
  .ايگان در اختيار بازرسين قرار دهدبه صورت ر

  .شركت مكلف است كاربرد صحيح و مراقبت از وسايل فردي را به بازرسين و ساير استفاده كنندگان آموزش دهد : 3ـ2ـ5

شركت مكلف است وسايل حفاظت فردي را در شرايط مطلوب نگهداري نموده و در جايي قرار دهد كه دسترسي  : 4ـ2ـ5
  .نپذير باشدسريع به آنها امكا

  .شركت مكلف به جمع آوري و معدوم نمودن وسايل حفاظت فردي معيوب، مستهلك و يا تاريخ مصرف گذشته است : 5ـ2ـ5

  .شركت و به خصوص گروه بازرسي بايد بر استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي نظارت كامل داشته باشد :6ـ2ـ5

وسايل حفاظت فردي را اعم از نوع وسايل، زمان تحويل، مكان مورد شركت مكلف است كليه اطالعات مربوط به  : 7ـ2ـ5
  .استفاده و عيوب احتمالي ناشي از مصرف را ثبت و نگهداري نمايد

استفاده كنندگان و به خصوص بازرسين موظفند در صورت مشاهد هرگونه نقص و يا ايراد در وسيله حفاظت فردي  : 8ـ2ـ5
  .گزارش دهند) رسيواحد باز(مراتب را مسئول مربوطه 
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استفاده كنندگان و به خصوص بازرسين موظفند با توجه به آموزش هاي ارائه شده از وسايل حفاظت فردي خود  : 9ـ2ـ5
  .عدم رعايت موارد مذكور قصور در انجام وظيفه محسوب ميشود. مراقبت، نظافت و استفاده صحيح نمايند

  .نه لبه تيز، زائده، شكستگي و يا ديگر عيوب باشدوسايل حفاظت فردي بايد عاري از هرگو : 10ـ2ـ5

جنس كليه وسايل حفاظت فردي بايد به گونه اي باشد كه شرايط محيطي تغييري در خصوصيات و كارآيي آنها  : 11ـ2ـ5
  .ايجاد نكند

كه موجب جنس آن  از وسايل حفاظت فردي كه در تماس مستقيم با پوست بدن هستند بايد به گونه اي باشد  : 12ـ2ـ5
  .تحريك و حساسيت پوست نگردد

وسايل حفاظت فردي كه در اختيار پرسنل قرار ميگيرد بايد متناسب با نوع كار بوده و سالم، بهداشتي، تميز، كامل  : 13ـ2ـ5
  .و آماده استفاده باشد

  .انع انجام كار گرددوسايل حفاظت فردي بايد براحتي قابل استفاده بوده و ضمن تامين ايمني كامل نبايد م : 14ـ2ـ5

 .براي رعايت اصول بهداشتي، استفاده از وسايل حفاظت فردي به صورت مشترك ممنوع است : 15ـ2ـ5
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  تجهيزات  -6
  تعاريف 1ـ6

نوعي وسيله شنوايي است كه با قرارگيري در روي گوش و پوشاندن الله آن از رسيدن امواج صوتي باالتر از حد  :گوش حفاظتي 1ـ1ـ6
  .ش جلوگيري مي كندمجاز به گو

وسايلي هستند كه به منظور پيشگيري از سقوط و يا كاهش عوارض و  :وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع  1ـ1ـ6
، )كارابين( ، لنيارد، قالب قفل شوند)هارنس( مانند كمربند ايمني مهار كل بدن. صدمات ناشي از سقوط كارگر از ارتفاع به كار مي رود

  .ناب تكيه گاهي، عملياتي، ديناميكي، استاتيكي و پشتيبانانواع ط

  :وسيله حفاظت فردي است كه چشم را در برابر خطرات زير محافظت مي نمايد :محافظ چشم  1ـ1ـ6

 برخورد اجسام سخت .1

 )ميكرو متر 100الي  1/0 با طول موج( تابش هاي نوري .2

 فلزات مذاب و اجسام داغ .3

 قطرات و پاشش مايعات .4

 و غبار ذرات گرد .5

 گازها .6

 و هر نوع تركيبي از اين مخاطرات .7

ماسك وسيله محافظ دستگاه تنفس است كه براي ايجاد فضايي محفوظ، با حداقل درز به روي صورت استفاده به كار مي  :ماسك 1ـ1ـ6
  .رود

  .پوششي است بر روي تمام صورت كه چشم، بيني، دهان و چانه را مي پوشاند :ماسك كامل 1ـ1ـ6

  .پوششي است مقابل صورت، كه دهان، بيني و چانه را مي پوشاند :يم ماسكن 1ـ1ـ6

  .پوششي است مقابل صورت كه فقط دهان و بيني را مي پوشاند :ربع ماسك 1ـ1ـ6

ماسكي است كه كل يا قسمت اعظم آن را فيلتر تشكيل مي دهد و دهان و بيني و در حد امكان چانه را نيز  :نيم فيلتر ماسك 1ـ1ـ6
  .وشاندمي پ

  .فيلتر مخصوصي است كه در محيط هاي داراي اكسيد هاي نيتروژن و جيوه استفاده مي گردد :فيلتر ويژه  1ـ1ـ6

هواي محيط استفاده مي ) پااليش(قسمتي از دستگاه محافظ تنفسي است كه قابل تعويض بوده و از آن براي فيلتراسيون  :فيلتر 1ـ1ـ6
  .شود
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  .كه از آنها در محيط هاي گرد و غباردار و ذرات جامد و مايع معلق در هوا استفاده مي شود ترهاييفيل :فيلتر هاي ذره اي 1ـ1ـ6

  .فيلترهايي هستند كه در محيط هاي گازي استفاده مي شوند و جذب كننده گازها و بخارها هستند :فيلتر هاي گازي 1ـ1ـ6

  .ژول محافظت مي كند 200ربه هايي با انرژي برخوردي حداقلسرپنجه اي كه پا را در برابر ض :سرپنجه ي ايمني 1ـ1ـ6

  .كالهي است كه از قسمت هاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت مي كند :كاله ايمني 1ـ1ـ6

وسايل حفاظت فردي هستند كه بر حسب انواع آن، مي تواند انگشتان دست تا باالي بازو را در مقابل  :دستكش ايمني و بازوبند 1ـ1ـ6
  .امل زيان آور محيط كار محافظت نمايدعو

نوعي وسيله حفاظت فردي است كه حد فاصل خالي بين لبه شلوار تا روي كفش را مي پوشاند و بسته به نوع فعاليت از  :گتر 1ـ1ـ6
  .جنس و اندازه هاي مختلف تهيه مي شود

  مقررات اختصاصي 2ـ6

  :كاله ايمني 1ـ2ـ6

 ر برابر احتراق ساخته شده و در برابر ضربه و نفوذ اجسام تيز و برنده از مقاومت كافي برخوردار كاله ايمني بايد از مواد مقاوم د
 .باشد و نيز براي افراد برقكار بايد عايق در برابر الكتريسيته باشد

 ي رعايت وسايل جانبي كه بر روي كاله ايمني نصب مي شود، بايد ايمن بوده و از نظر وزن و جايگيري اصول و موازين ايمن
 .گردند

 استفاده از قطعات فلزي در داخل پوسته كاله ايمني ممنوع مي باشد. 

 بايد به محض مشاهده عالئم فرسودگي در تجهيزات داخلي كاله ايمني، آنها تعويض گردند. 

 لبه جلويي كاله ايمني نبايد مانع ديد اطراف و يا استفاده از عينك شود. 

 المپ، سپر محافظ ( گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسايل جانبي 400ن بايد حداكثر وزن كاله ايمني به انظمام كالف آ
 .گرم بيشتر شود 430نبايد از ) صورت، بند چرمي چانه و غيره

وسايل محافظ دستگاه تنفسي بايد به گونه اي روي صورت قرار گيرند كه هيچ گونه منفذي براي نفوذ گازها و ذرات  :ماسك  2ـ2ـ6
 .ر وجود نداشته باشدگرد و غبا

  : كفش ايمني  3ـ2ـ6

  افرادي كه احتمال سقوط اجسام سنگين روي انگشتان پاي آن ها وجود دارد، بايد از كفش يا چكمه با سرپنجه ايمني
 .استفاده نمايند

 اده كنندافرادي كه با مواد خورنده سرو كار دارند، بايد از كفش هاي الستيكي يا جنس مقاوم در بربر اين مواد استف. 
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  كفش هاي بازرسيني كه با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده كار مي كنند، بايد مقاوم بوده و لبه كفش براي جلوگيري از
 .نفوذ مواد مذكور به داخل آن كامالً به پا و قوزك پا چسبيده و فاقد سوراخ بند كفش باشد

 هر گونه قطعه فلزي بوده، همچنين داراي زبانه متصل به دو  كفش هاي مورد استفاده در عمليات برق بايد نارسانا و فاقد
 .طرف كفش و ساق بلند باشد

 در محيط هايي كه احتمال بروز جرقه الكتريكي وجود دارد، كفش هاي كارگران بايد فاقد هر نوع قطعه فلزي باشد. 

 ي بايست از كفش هاي مخصوص كه در محيط هايي كه احتمال نفوذ اجسام تيز و برنده به كف پا وجود دارد بازرسان م
 .در زيره آن ورقه فلزي مقاوم به كار رفته استفاده نمايند

  :محافظ گوش 4ـ2ـ6

  پالگ بايد به گونه اي باشد كه به سهولت و بدون آسيب در مجراي گوش خارجي قرار گرفته، آن را بپوشاند و به راحتي از
 .گوش خارج نشود

  به حدي باشد كه از ايجاد هر نوع فشار يا ناراحتي براي سر جلوگيري نمايدقابليت ارتجاعي گوشي حفاظتي بايد. 

  :دستكش حفاظتي 5ـ2ـ6

 دستكش هاي حفاظتي بايد متناسب با خطرات احتمالي ناشي از كار انتخاب شوند. 

 نوع استفاده از دستكش حفاظتي براي كارهايي كه احتمال درگيري آن با قطعات متحرك ماشين آالت وجود دارد مم
 است

  كارگراني كه با برق سروكار دارند، از دستكش هاي عايق الكتريسيته متناسب با جريان و ولتاژ الكتريكي مصرفي استفاده
 .نمايند

  اندازه، جنس و شكل دستكش بايد به گونه اي باشد كه ضمن تامين راحتي انگشتان، حركت آنها به سادگي امكان پذير
 .باشد

  :لباس كار  6ـ2ـ6

  كار بايد ضمن تامين حفاظت كافي، راحت، سبك و متناسب با بدن باشدلباس. 

  قسمت هايي از لباس كار كه در تماس با بدن كارگر مي باشد، بايد فاقد زيري، لبه هاي تيز و برجسته باشد تا از تحريك
 .پوست و يا هر گونه عوارض ديگر جلوگيري بعمل آورد

  :تفاعوسايل و تجهيزات فردي كار در ار 7ـ2ـ6

  براي انجام هر گونه عمليات در ارتفاع، عالوه بر تامين جايگاه كار ايمن، استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كار
 .در ارتفاع الزامي است

 هنگام استفاده از طناب ايمني، حداكثر جابجايي عمودي در زمان سقوط فرد نبايد بيش از يك متر باشد. 
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  كار در ارتفاع -7

  :دف و دامنه شمول هـ 1ـ7

از نيروي انساني و منابع مادي كشور و پيشگيري از حوادث ناشي از كار در  هدف از تدوين اين قسمت ايمن سازي محيط كار و صيانت
 الزم به ذكر است، بسياري از موارد .كليه كارگاه هايي مي باشد كه عمليات كار در ارتفاع و فرآيندهاي مرتبط در آنها انجام ميگيرد
. استفاده شده است "است مكلفكارفرما "مطروحه در اين دستورالعمل وظايف كارفرما و يا متقاضي بازرسي باشد، كه مشخصا از عنوان 

هرچند بازرس و به ويژه گروه بازرسي موظف به تسلط كامل به اين دستورالعمل به جهت فراهم شدن محيطي ايمن براي انجام بازرسي ها 
سياري موارد كاربردي مي بايست قبل از انجام بازرسي، در شرايط ضمن قرارداد و يا جلسات هماهنگي قبل از بازرسي مي باشد و طبيعتا ب

  .به كارفرما منتقل شوند

  

  تعاريف  ـ2ـ7

  :كار در ارتفاع  1ـ2ـ7

  .متر نسبت به سطح مبنا انجام گيرد 2/1هركار و يا فعاليتي كه موقعيت انجام آن در ارتفاع بيش از  

  :سطح مبنا  2ـ2ـ7

  .اولين سطح زيرين جايگاه كار يا سكوي كار در ارتفاع كه به صورت ايمن گسترش يافته است

  :حفاظت از سقوط  3ـ2ـ7

  .مجموعه تدابير و اقداماتي است كه به منظور پيشگيري از سقوط يا كاهش عوارض و صدمات ناشي از آن انجام ميشود

  :ارتفاع روش هاي ايمن انجام كار در  4ـ2ـ7

  :سامانه محدودكننده  -الف

سامانه اي است كه از قرار گيري فرد در وضعيت سقوط جلوگيري ميكند و به دو شكل عمومي نظير، نرده حفاظتي و فردي كه شامل 
  .نقطه اتصال، لنيار و كمربند حمايل بند كامل بدن مورد استفاده قرار ميگيرد

  :سامانه متوقف كننده  -ب
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كه با استفاده از تجهيزات مناسب، در صورت انجام سقوط، با جذب انرژي ناشي از سقوط باعث كاهش شدت صدمات و  سامانه اي است
كه به دو شكل فردي شامل، كمربند حمايل بند كامل بدن، طناب ايمني و نظاير آنها و . جراحات وارده به عامل كار در ارتفاع كار ميگردد

  .اده قرار ميگيردعمومي مانند تور ايمني مورد استف

  :دسترسي با طناب  - ج

يكي به عنوان طناب دسترسي و ديگري تحت عنوان طناب پشتيبان عمل مي نمايد كه : اين روش شامل دو سامانه ايمن مجزا مي باشد
استقرار مناسب  شامل كمربند حمايل بند كامل بدن همراه با وسايل ديگري براي صعود و فرود به جايگاه كار، يا از آن و نيز موقعيت

  .استفاده ميشود

  :فاصله ايمن  5ـ2ـ7

  .حداقل فاصله اي است كه برا ي جلوگيري از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد

  :كمربند ايمني  6ـ2ـ7

  .وسيله است از جنس الياف طبيعي يا مصنوعي با تركيبات پليمري كه ناحيه كمر را مي پوشاند

  :) هارنس(حمايل بند كامل بدن  7ـ2ـ7

پوششي است از جنس الياف با تركيبات پليمري و مقاوم كه عموما از انتهاي باالي ران سطح كتف را پوشانده و توسط قالب هايي كه به 
  .روي آن متصل است فرد را به ساير تجهيزات سامانه هاي كار در ارتفاع وصل ميكند

  ) :كارابين(قالب قفل شونده  8ـ2ـ7

ابزاري است حلقه اي شكل كه براي اتصال اجزاء سامانه هاي كار در ارتفاع به يكديگر مورد استفاده قرار ميگيرد و به دو شكل پيچي يا 
  .قفل خودكار ايمن ميگردد

  :شوك گير  9ـ2ـ7

  .وط مورد استفاده قرار ميگيردابزاري است كه در روش هاي ايمن انجام كار در ارتفاع به منظور كاهش اثر نيروي ضربه حاصل از سق

  :انواع طناب  10ـ2ـ7

  .تكيه گاهي، عمليات، ايمني، ديناميكي، نيمه استاتيك، پشتيبان

  :طناب تكيه گاهي  11ـ2ـ7
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طنابي است انعطاف پذير كه از يك سمت به تكيه گاه ايمن متصل گرديده و به منظور حفاظت و محدودسازي فرد در برابر سقوط عمل 
  .ميكند

  :طناب عمليات  12ـ2ـ7

كه براي حالت معلق، موقعيت گيري و محدودسازي فرد در عمليات صعود و فرود مورد استفاده قرار  گاهي استز نوع تكيه طنابي ا
  .ميگيرد

  :طناب ايمني  13ـ2ـ7

وي عمل نموده و فرد را  طنابي از نوع تكيه گاهي است كه در زمان سرخوردن كامل عامل كار در ارتفاع، از دست دادن موقعيت اوليه
  .درحين سقوط متوقف مي نمايد

  :طناب ديناميك  14ـ2ـ7

 .طنابي است با خاصيت كشساني كه براي جذب شوك ناشي از سقوط و به حداقل رساندن نيروي برخورد مورد استفاده قرار ميگرد

  : انواع نردبان  15ـ2ـ7

  ، كشويي، طنابي)پله مرغي( يك طرفه قابل حمل، دو طرفه، ثابت، ريلي، ثابت سقفي

  : داربست  16ـ2ـ7

ساختاري است موقتي، كه براي ايجاد يك يا چند جايگاه كار به منظور حفظ و نگهداري كارگران و مصالح در ارتفاع و فراهم نمودن 
  .نردباني تقسيم مي شود دسترسي كارگران به تراز باالتر، مورد استفاده قرار مي گيرد و به انواع ثابت، متحرك، ديوار كوب، معلق و

  : اجزاء داربست  17ـ2ـ7

پايه، كفشك، تير، دستك، اتصاالت يا بست ها، راه دسترسي، كف پوش سكو، پاخور، تير مياني حفاظتي، تير بااليي حفاظتي، بالشتك، 
  .صفحه پايه

  : بالشتك  18ـ2ـ7

  .لوله پايه يا كفشك به زمين مورد استفاده قرار مي گيردصفحه اي است از جنس چوب، فلز و يا بتن كه براي گسترش بار وارده از 

  : راه دسترسي  19ـ2ـ7

  .براي رسيدن اين عامل كار در ارتفاع كار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد

  : مهار  20ـ2ـ7
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  .باربر عمل مي كندقطعه اي است كه بصورت مايل و افقي در تراز هاي مختلف بر روي داربست نصب گرديده و به عنوان 

  : بادبند  21ـ2ـ7

  براي جلوگيري از حركت جانبي در داربست نصب مي گردد) عمودي يا مورب( ي است كه در طول، عرض يا ارتفاعقطعه ا

 : باالبر سيار  22ـ2ـ7

د با اين ديد كه افراد مي استفاده مي شو  )محفظه ايمن( ماشين سياري است كه براي انتقال افراد براي كار در ارتفاع، از داخل سكو 
  :توانند در يك موقعيت دسترسي خاص به داخل سكو سوار يا پياده شوند و به دو گروه اصلي زير تقسيم مي شوند

  .باالبر سياري كه تصوير عمودي مركز ثقل بار همواره داخل خط واژگوني است :گروه الف

است خارج از خط واژگوني باشد و براساس نوع حركت به سه گروه زير  باالبر سياري كه تصوير عمودي مركز ثقل بار ممكن :گروه ب
  :تقسيم مي شوند

  .باالبر سياري كه حركت آن فقط در موقعيت ترافيكي مجاز مي باشد :نوع اول

  .باالبر سياري كه در زمان باال بودن سكو مي تواند حركت نمايد و باالبر از مكاني بر روي شاسي كنترل مي شود :نوع دوم

  .باالبر سياري كه در زمان باال بودن سكو مي تواند حركت نمايد و باالبر از درون سكو كنترل مي شود :نوع سوم

  : ضريب ايمني  23ـ2ـ7

نسبتي است كه از تقسيم حداكثر نيروي وارده به سازه كه مي تواند سازه در برابر شكست يا تخريب مقاومت نموده به نيروي وارده ناشي 
و   A ANSI 92براساس استاندارد ( باشد 4/2يب هرگز نبايد كمتر از اين ضر. ره برداري كه به همان عضو وارد مي گردددر زمان به

280BSEN(.  

  : حد بار كاري  24ـ2ـ7

حداكثر باري است كه توسط بخشي از تجهيزات در وضعيت مشخص شده توسط شركت سازنده، مجاز به بهره برداري و استفاده از دستگاه 
  .ا تجهيزات مي باشدي

  : )SWL( بار كاري ايمن 25ـ2ـ7

 .حداكثر حمل بار در شرايط ايمن كه براي بخشي از تجهيزات، در وضعيت هاي مشخص در نظر گرفته مي شود
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  :الزامات عمومي  3ـ 7

 ادامه فعاليت ر در ارتفاع، ازناقص بودن سازه نقص در روش هاي ايمن كا ودر شرايط جوي نا مساعد يا معيوب  ندمكلف ا بازرسين 1ـ3ـ7
  .دندر ارتفاع جلوگيري بعمل آور بازرسي

نردبان، اجزاء داربست، تجهيزات كار با طناب و ساير تجهيزات و دستگاه هاي كار در ارتفاع بايد قبل از هر بار استفاده توسط  2ـ3ـ7
  .گزارش نمايدواحد بازرسي ، موضوع را به بازديد شده و در صورت فرسوده يا معيوب بودن )بازرس( عامل كار در ارتفاع

كليه لوازم و تجهيزات كار در ارتفاع بايد توسط شخص ذيصالح بصورت دوره اي مورد بازرسي دقيق قرار گرفته و در صورت  3ـ3ـ7
 .اعالم نمايد شركتمشاهده نقص و يا فرسودگي براي از رده خارج نمودن به 

  .، ابزار، لوازم، تجهيزات و مصالح در حين كار ممنوع استءه شيپرتاب كردن و رها نمودن هر گون 4ـ3ـ7

رعايت آيين نامه هاي مربوط به خطوط برق دار در انجام هر گونه عمليات كار در ارتفاع كه افراد و تجهيزات مربوطه در حريم  5ـ3ـ7
  .تجهيزات و خطوط برقدار قرار مي گيرند، الزامي است

  .بنا در هنگام انجام كار روي جايگاه هاي كارآويزان، باالبرهاي سيار، برجي الزامي استحضور فرد دوم روي سطح م 6ـ3ـ7

مكلف است نسبت به تهيه و در اختيار قرار دادن وسيله ارتباطي مناسب با فرد ثانوي در زمان انجام  )متقاضي بازرسي( كارفرما 7ـ3ـ7
  .عمليات در ارتفاع اقدام نمايد

سامانه از قبيل ) قابل استفاده يا عدم استفاده(  مكلف است نسبت به نصب تابلو با محتواب موضوعي )ازرسيمتقاضي ب(كارفرما  8ـ3ـ7
  .داربست، متوقف كننده، باالبر سيار، جايگاه كارآويزان و ساير موارد مشابه اقدام نمايد

ز به وسايل حفاظت فردي از قبيل لباس كار، هارنس، هنگام كار در ارتفاع فرد مستقر در جايگاه كار بايد متناسب با نوع كار مجه 9ـ3ـ7
  .كاله و كفش ايمني و ساير لوازم حفاظت فردي گردد

استفاده از كمربند ايمني براي عمليات كار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتي مجاز است كه به عنوان سامانه محدود كننده  10ـ3ـ7
 .يت سقوط قرار گيردد نبايد در وضعمورد استفاده قرار گيرد و فر
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  : نردبان 4ـ7

نوع، جنس و ابعاد، قابليت بارگذاري هر پله، نحوه نصب و نگهداري نردبان بايد با شرايط جوي، محيطي و نوع عمليات متناسب  1ـ4ـ7
  .باشد

  :استفاده از نردبان در موارد زير ممنوع است 2ـ4ـ7

  روي داربست يا جايگاه كار در ارتفاع: الف

  عنوان الوار و تخته زير پايي براي ايجاد جايگاه كاربه  -ب

  قراردادن پايه هاي نردبان بر روي جايگاه كار ناپايدار مانند بشكه، آجر، جعبه، كيسه، دريچه هاي آدم رو و موارد مشابه -ج

  آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لكه چربي، گريس، روغن و ساير مواد لغزنده ديگر -د

  ل ارتباطي بين دو جايگاه كار در ارتفاعمعبر و پ -ه

  استفاده از نردبان معيوب، شكسته، پوسيده و ناسالم -و

  تكيه گاه فوقاني نا ايمن، سست و لغزنده باشد -ز

  .متر باشد 10طول نردبان قابل حمل نبايد بيش از  3ـ4ـ7

  .غزنده باشد، قرار گيردپايه هاي نردبان بايد بر روي سطوح هموار و همتراز كه مقاوم و غير ل4ـ4ـ7

براي تردد و استفاده از نردبان، كارگر بايد همواره روبه نردبان بوده و داراي سه نقطه اتكاء باشد و وضعيت بدن او نبايد از محور  5ـ4ـ7
  .تقارن نردبان خارج گردد

  .سانتيمتر باشد 35تا  25فواصل پله هاي نردبان از يكديگر بايد مساوي و بين  6ـ4ـ7

  تردد يا استقرار همزمان دو كارگر بر روي نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است 7ـ4ـ7

به جز نردبان طنابي استفاده از ساير نردبان ها هنگامي جايگاه كار مجاز است كه جايگاه كار از پله سوم انتهايي نردبان باالتر قرار  8ـ4ـ6
  .نگيرد

درجه بوده و يا 75د به گونه اي باشد كه زاويه ايجادي بين نردبان با سطح مبنا در حدود استقرار نردبان يك طرفه قابل حمل باي 9ـ4ـ7
  .شيب آن طوري انتخاب شود كه فاصله بين پايه نردبان تا پاي سازه يك چهارم فاصله تكيه گاه فوقاني بر روي سازه تا سطح مبنا باشد
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درجه كه تكيه گاه تحتاني با سطح مبنا  90تا  75مل در زاويه اي بين در صورت اجبار در استقرار نردبان يك طرفه قابل ح 10ـ4ـ7
  ايجاد مي گردد بايد نردبان به وسيله اتصاالتي با سازه يا ديوار بصورت ايمن بسته و محكم گردد

باالتر بوده و به نحو متر از تكيه گاه  1در نردبان هاي يك طرفه اي كه به عنوان معبر استفاده ميشود بايد انتهاي فوقاني آن  11ـ4ـ7
  ايمني مهار گردد

  .اتصال دو نردبان يك طرفه به منظور افزايش طول آن ممنوع است 12ـ4ـ7

درجه ممنوع بوده و براي كمتر از آن بايد از  16 همتراز نمودن پايه هاي نردبان يك طرفه قابل حمل در سطوح با شيب بيش از 13ـ4ـ7
  .گوه مناسب استفاده شود

  درجه ممنوع است 6رار نردبان يك طرفه قابل حمل در امتداد سطح شيبدار با شيب بيش از استق 14ـ4ـ7

متري يك پاگرد و  9متر بايد مجهز به سامانه متوقف كننده از سقوط باشد و در فواصل حداكثر  3نردبان ثابت با طول بيش از  15ـ4ـ7
  .متداد قطعه قبلي نباشدهر قطعه از نردبان بين دو پاگرد به نحوي نصب گردند كه در ا

متر ارتفاع دارد بايد حفاظ هاي حلقوي يا مربعي شكل نصب شود به طوري كه با  2/2براي نردبان ثابت عمودي كه بيش از  16ـ4ـ7
  .متري از يكديگر و با بست هايي در طول محفظه مهار شده تا احتمال سقوط كارگر از بين حفاظ وجود نداشته باشد 9/0فواصل حداكثر 

در نردبان هاي ثابت كه مجهز به نرده جانبي هستند و امكان نصب حفاظ هاي حلقوي يا مربعي شكل وجود ندارد كارگر بايد به  17ـ4ـ7
  .و طناب ايمني با تجهيزات خود جمع شونده تجهيز گردد) هارنس( حمايل بند كامل بدن

  .متر باشد 30طول نردبان طنابي نبايد بيش از  18ـ4ـ7

  .تفاده از نردبان طنابي هنگامي مجاز است كه امكان استفاده از ساير نردبان ها مسير نباشداس 19ـ4ـ7

  استفاده از نردبان با پله طنابي ممنوع است 20ـ4ـ7

  پله نردبان طنابي بايد از جنس مقاوم بدون ترك خوردگي و پوسيدگي باشد 21ـ4ـ7

  .و ايمن در باالي هر پله بسته شده باشدنگهدارنده هاي نردبان طنابي بايد بصورت محكم  22ـ4ـ7

در موقع استفاده از نردبان پله مرغي بر روي سقف هاي شيبدار بايد نردبان مذكور از راس شيب تا لبه انتهايي آن ادامه داشته و  23ـ4ـ7
  .بصورت ايمن مهار گردد

  .پلكان منهول بايد داراي مشخصات زير باشد 24ـ4ـ7

  .راف كامال احاطه شده باشدتوسط ديواره ها و اط - الف
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  .سانتيمتر باشد 50تا  40عرض پله بايد بين  -ب

  .سانتيمتر باشد 20فاصله نصب اولين پله از كف نبايد بيش از  -ج

  .سانتيمتر مربع باشد 14/3سطح مقطع دايره اي پله بايد حداقل  -د

 .وقت دو عدد دسته يك متري براي سهولت ورود و خروج تعبيه گردددر باالترين نقطه بعد از آخرين پله بااليبي محلي براي قراردادن م -ه

 

  

  :جايگاه كار 5ـ7

كليه جايگاه هاي كار در ارتفاع بايد داراي محل استقرار، پاخور، نرده حفاظتي و راه دسترسي ايمن مطابق با استاندارد هاي معتبر  1ـ5ـ7
  .باشد

ا نوع كار و ايمن باشد و همچنين جايگاه كار و كارگران مربوطه به سامانه متوقف اطراف جايگاه كار بايد داراي حفاظ متناسب ب 2ـ5ـ7
  .كننده از سقوط تجهيز گردند

  .سانتيمتر كمتر باشد 60عرض جايگاه كار بايد متناسب با نوع كار انتخاب شده و در هيچ حالتي نبايد از  3ـ5ـ7

بايد حداقل روي سه تكيه گاه نگهداري شوند مگر آنكه فاصله بين تكيه  پوشش هاي كف كه براي جايگاه كار استفاده مي شوند 4ـ5ـ7
گاه ها متناسب با ضخامت الوار و به گونه اي باشد خطر شكم دادگي بيش از حد يا بلند شدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحكام 

  .كافي برخوردار باشد

و نردباني بايد طوري باشد كه امكان سقوط كارگر در هيچ حالتي از جايگاه كار  كوبديوار و جايگاه كار به جز ديوار فاصله بين 5ـ5ـ7
 .سانتيمتر باشد 45ممكن نباشد و درمواردي كه كار بر روي جايگاه كار بصورت نشسته انجام مي شود نبايد اين فاصله بيش از 

هر گونه حفره، دست انداز، پيش آمدگي و ساير موارد  براي جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي، فضاي جايگاه كار بايد عاري از 6ـ5ـ7
 .مشابه باشد

  .محل ورود افراد از راه دسترسي به جايگاه كار بايد داراي حفاظ يا سرپوش لواليي مناسب و ايمن باشد -تبصره

 .نصب سرپوش حفاظتي در لبه خارجي جايگاه كار الزامي است 7ـ5ـ7

يزان بايد داراي مقاومت، استحكام كافي و پايداري بوده و با اتصاالت مناسب به تكيه گاهي ايمن تيرهاي پيش آمده جايگاه كار آو 8ـ5ـ7
 .متصل و مهار گردند
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 .انتهاي هر يك از تيرهاي پيش آمده جايگاه كار آويزان باربر بايد مجهز به قطعه متوقف كننده باشد 9ـ5ـ7

 :ذيل باشدطناب جايگاه كار آويزان بايد مطابق با شرايط  10ـ5ـ7

  .براي سيم فوالدي  6براي رشته اي و فيبرها و ضريب اطمينان  10 با ضرب اطمينان - الف
  .حداقل دو دور انتهاي طناب روي قرقره يا پولي باقي مانده باشد -ب
  .متر 5/3فاصله طناب ها از يكديگر حداكثر  -ج

كه به هيچ عنوان احتمال تماس يا برخورد جايگاه كار با سازه وجود فاصله جايگاه كار آويزان از سازه بايد به گونه اي باشد  11ـ5ـ7
 .نداشته باشد

 .در صورت عدم استفاده از جايگاه كار آويزان بايد نسبت به جمع آوري يا مهار آن به سازه اقدام گردد 12ـ5ـ7

اسبي روي تكيه گاه متصل، مهار و قابل بهره يا تجهيزات باالبر جايگاه كار آويزان بايد بصورت من) وينچ( كشنده هاي موتوري 13ـ5ـ7
 .برداري باشند

 .استقرار بيش از دو نفر در جايگاه كار آويزان با راه انداز دستي ممنوع است 14ـ5ـ7

كليد هاي قطع و وصل جايگاه كار آويزان بايد به گونه اي باشد كه پس از برداشتن فشار دست از روي آن موتور فوراً متوقف  15ـ5ـ7
 و جايگاه را  به صورت ايمن نگه دارد  شده

طناب هاي جايگاه كار آويزان بايد به مركز تيرهاي پيش آمده متصل شده و نيروهاي حاصل از اين اتصال بايد مستقيمت به  16ـ5ـ7
 .قرقره انتقال يابد

كيلوگرم وارده به  17تحمل حداقل نيروي  سانتيمتر قادر به 75جايگاه كار ديوار كوب بايد از جنس فلز مقاوم با عرض حداكثر  17ـ5ـ7
 .قسمت جلوي آن باشد

چنانچه جايگاه كار در مكاني قرار گيرد كه زير آن آب يا خطر غرق شدگي وجود دارد كارفرما مكلف است جليقه نجات براي  18ـ5ـ7
 .عامل كار در ارتفاع و تيم امداد و نجات با تجهيزات مناسب فراهم نمايد

 .جلوگيري نمايد ار بايد كامال تميز و عاري از هر گونه مواد لغزنده بوده و از سقوط اشياء و عدم تعاول فرد روي آنجايگاه ك 19ـ5ـ7
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  داربست 6ـ7

 :كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زير كه توسط مجري ذيصالح به داربست نصب گرديده اقدام نمايد 1ـ6ـ7

  نام شركت - الف
  ام خانوادگي مدير مسئولنام و ن -ب
  نام و نام خانوادگي مسئول فني -ج
  تلفن تماس شركت -د
  آدرس شركت -ر

 برپايي، جمع آوري و نگهداري و هر گونه تغيير در سازه داربست بايد تحت نظارت و سرپرستي شخص ذيصالح انجام گردد 2ـ6ـ7

وع به كار، هنگام تعويض اجزاء، وقفه طوالني در استفاده از آن يا شخص ذيصالح بايد از استحكام كافي سازه داربست قبل از شر 3ـ6ـ7
قرار گرفتن در شرايط جوي نا مساعد اطمينان حاصل نموده و مستندات تاييد استحكام سازه مذكور بايد در كارگاه و شركت مجري 

 .نگهداري شود

باشد تا از نوسانات، ) تكيه گاه( رديده و داراي كفشكداربست بايد بر روي سطوح مناسب، صاف، هموار و غير شيبدار برپا گ 4ـ6ـ7
جابجايي و لغزش آن جلوگيري بعمل آورده و نصب پايه ها بر روي آجر، بشكه، جعبه، دريچه آدم رو و ساير موارد مشابه به عنوان تكيه گاه 

 پايه داربست ممنوع است

 :ر برخوردار باشندداربست ها به جز داربست نردباني بايد از تمامي اجزاء زي 5ـ6ـ7

  )به غير از ديوار كوب، معلق، آويزان( كف پايه يا كفشك - الف
  پايه -ب
  تير باربر -ج
  تير افقي -د
  ميله اتصال -ه
  ميله بااليي -و
  ميله مياني -ز
  صفحات پاخور -ح
  حفاظ مناسب بين ميله مياني و پاخور -ط
  راه دسترسي و مناسب و ايمن - ي
  ارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع كار و تعداد كافي پوشش كف محل استقرار ك -ك
  لوله مهار - ل
  بادبندهاي عمودي، افقي، عرضي، طولي و مورب -م
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  (به غير از ديوار كوب( بالشتك -ت
  بست و اتصاالت -ن

 .باشد 4/2دهانه داربست يا فاصله دو پايه عمودي داربست نبايد بيش از  6ـ6ـ7

هر گونه تجهيزات روي داربست شخص ذيصالح بايد استحكام، مقاومت و مهار اجزاء آن را كنترل و در صورت نياز به نصب  7ـ6ـ7
 .بررسي نموده و مجوز نصب را بر روي داربست صادر نمايد

 در برپايي، استفاده و جمع آوري داربست رعايت موارد زير الزامي است 8ـ6ـ7

  از اتمام كار روزانهجمع آوري تجهيزات و مصالح از روي داربست بعد  - الف
  كشيدن تمامي ميخ ها از قطعات پياده شده چوبي -ب
  توزيع بار بصورت يكنواخت بر روي داربست -ج
  تعبيه بالشتك مخصوص در زير كابل يا طناب داربست به لحاظ احتمال بريدگي و ساييدگي -د
  عدم انجام كار بر روي داربست معيوب و ناقص-ح
  داربست در شرايط جوي نا مساعد تعطيل نمودن كار بر روي -و
  عدم بارگذاري بيش از حد مجاز طراحي بر روي داربست -ز

 .باشد) مصالح و وزن كارگر( برابر بار وارده 4داربست بايد قادر به تحمل حداقل  9ـ6ـ7

يدگي و ساير عيوب داربست ها بايد سالم و عاري از هر گونه عيب و نقص نظير ترك خوردگي، زنگ زدگي، له شدگي، پوس 10ـ6ـ7
 .ظاهري بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امكان جابجايي و لغزش در حين انجام كار وجود نداشته باشد

در صورتي كه در حسن حمل بار بسمت باال و پايين امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد سراسر مسير بايد با نرده  11ـ6ـ7
 .شيده شودهاي حفاظتي عمودي پو

براي جلوگيري از ) مورب، عمودي، افقي، طولي و عرضي( داربست ها به جز نردباني بايد از لوله مهار و بادبندهاي مناسب  12ـ6ـ7
 .حركت جانبي برخوردار باشد

 .ي استاستفاده از لوله هاي مهاري و دستك ها براي اتصال به سازه به منظور پايداري و ثبات كامل داربست الزام 13ـ6ـ7

طول دستك هايي كه در داخل ديوار براي اتصال داربست با سازه به عنوان مهار يا پوشش فاصله بين داربست تا سطح سازه  14ـ6ـ7
 .سانتيمتر بيشتر باشد 150استفاده مي شود، نبايد از 

 .گيرد جايگاه كار در داربست بايد حداقل يك متر پايين تر از انتهاي پايه هاي عمودي قرار 15ـ6ـ6
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سانتيمتر مربع يا مربعي شكل به مساحت حداقل  150هر پايه داربست بايد داراي كفشك دايره اي شكل به مساحت حداقل  16ـ6ـ7
 .ميليمتر بوده و از جنس مقاوم باشد 5 سانتيمتر مربع با ضخامت حداقل 175

اه دسترسي داربست را بايد با استفاده از حفاظ هاي مناسب در اماكني كه افراد زير داربست مشغول بكار هستند راه عبوري يا ر 17ـ6ـ7
 .ايمن نمود

 سانتيمتر مربع باشند 2در صورت استفاده از شبكه هاي فلزي به عنوان حفاظ بايد چشمي هاي شبكه مذكور حداكثر  18ـ6ـ7

 بت با پاگرد حفاظ دار ايمن استفاده گرددبراي دسترسي به تراز باالتر در كليه داربست ها به جز نردباني بايد از نردبان ثا 19ـ6ـ7

 :در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسي در داربست اين راه پله ها بايد داراي شرايط ذيل باشند 20ـ6ـ7

  سانتيمتر 15ارتفاع پله  - الف
  سانتيمتر 30كف پله به طول حداكثر  -ب
  سانتيمتر 75در سطوح شيب دار حداقل ارتفاع  سانتيمتر و 110نرده راه پله به ارتفاع حداكثر -ج

 .انتقال يا جابجايي داربست هاي متحرك چرخدار با نفر مستقر شده روي آن ممنوع است 21ـ6ـ7

 .تمامي داربست ها به جزء داربست متحرك بايد در دو جهت عمودي و افقي به سازه محكم مهار شوند 22ـ6ـ7

 متر بوده وبراي ارتفاع بيش از آن داربست مذكور بايد مهار گردد 6/9ست متحرك برجي حداكثر ارتفاع مجاز براي دارب 23ـ6ـ7

 .باشد 1به  3در داربست برجي متحرك نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از  24ـ6ـ7

 .ر باشدسانتيمتر كمت 5/12كليه چرخ هاي داربست متحرك بايد مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجي چرخها نبايد از  25ـ6ـ7

 .باشد 1به  4در داربست برجي قابت نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از  26ـ6ـ7

 .متر باشد 12حداكثر ارتفاع داربست برجي ثابت در حالت آزاد نبايد بيش از  27ـ6ـ7
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  روش دسترسي با طناب 7ـ7

ي طناب هاي عمليات و پشتيبان براي عامل كار در شخص ذيصالح بايد نسبت به ايجاد نقاط تكيه گاهي ايمن، نصب و جمع آور 1ـ7ـ7
 .ارتفاع اقدام نمايد

شخص ذيصالح بايد قبل از شروع هر شيفت كاري نسبت به ابالغ دستورالعمل اجرايي شروع به كار عامل كار در ارتفاع اقدام  2ـ7ـ7
 .نموده و مجوز شروع به كار وي را صادر نمايد

 ضور تيم يا فرد نجات دهنده الزامي استدر عمليات دسترسي با طناب ح 3ـ7ـ7

عامل كار در ارتفاع بايد همواره داراي حداقل دو نقطه اتكاء يا تماس بوده و هر يك از نقاط اتكاء بايد بصورت مجزا به يك تكيه  4ـ7ـ7
 .گاه ايمن متصل شده باشند

 .استفاده بيش از يك نفر به صورت همزمان از يك طناب ممنوع است 5ـ7ـ7

 

  سامانه هاي متوقف كننده و محدود كننده سقوط 8ـ7

 :سامانه متوقف كننده از سقوط بايد داراي حداقل فاصله ايمن بوده و از اجزاء زير تشكيل شده باشد 1ـ8ـ7

  طناب ايمني افقي و عمودي - الف
  لنيارد نگهدارنده -ب
  ابزار قفل شونده -ج
  كمربند حمايل بند كامل بدن -د
  شوك گير -ه

 :امانه متوقف كننده از سقوط بايد مطابق با شرايط زير تهيه و آماده شده و در اختيار بهره بردار قرار گيردس 2ـ8ـ7

  .كيلوگرمي را تحمل نمايد 2000بصورت ايمن به نقطه تكيه گاهي متصل گرديده و نيروي  - الف
  .طناب ايمني افقي محكم بسته شده باشد -ب
  رم بار وارده را تحمل نمايدكيلوگ 2000طناب استاتيك حداكثر  -ج

شخص ذيصالح موظف است سامانه متوقف كننده از سقوط را قبل از هر شيفت كاري بازرسي و كنترل نموده و از ايمن بودن آن  3ـ8ـ7
 .اطمينان حاصل نمايد

مانه بايد سطح شوك وارده را متر، چنانچه سامانه متوقف كننده از سقوط مجهز به شوك گير نباشد اين سا 2/0در ارتفاع بيش از  4ـ8ـ7
 .كيلوگرم كاهش دهد 400در شرايط سقوط به مقدار كمتر از 
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 .متر، نبايد بيش از فاصله بين جايگاه كار و سطح مبنا باشد 2/1فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشي از شوك گير در ارتفاع بيش از  5ـ8ـ7

 .از آن بايد اين ابزار بيش خارج شده و تعمير آن ممنوع است پس از وقوع سقوط بر روي شوك گير و در صورت استفاده 6ـ8ـ7

 :سامانه متوقف كننده از سقوط بايد داراي شرايط زير باشد 7ـ8ـ7

  مطابق با استانداردهاي معتبر در خصوص طناب ايمني عمودي و ريل هاگ - الف
  طنابها در قسمت پاييني بهم تابيده نشده باشند -ب
  يه گاهي متصل گرددبصورت ايمن به نقطه تك -ج
  .گره نداشته و لغزنده و روغني نباشد -د
  .براي ازدياد طول طناب، طنابها بهم گره زده زده نشوند -ه
  بوسيله پوشش هاي مناسب از لبه هاي برنده و تيز محافظت شود -و
  بوسيله رنگ بندي، طناب ايمني مشخص گردد -ز
  به سطح ايمن زير ناحيه كاري كارگر متصل گردد -ح

 .استفاده همزمان افراد از طناب ايمني عمودي در سامانه متوقف كننده از سقوط ممنوع است 8ـ8ـ7

+ طول لنيارد نگهدارنده بيشترين ازدياد طول شوك گير+ رمت 2/1(در نصب طناب ايمني بايد حداقل فاصله ايمن تا سطح مبنا   9ـ8ـ7
 .در نظر گرفته شود) متر 5/2

 .متر باشد 2/1طناب ايمني افقي در بين دو نقطه تكيه گاهي، نبايد بيش از ميزان شكم دهي   10ـ8ـ7

 كيلوگرمي مي باشد متصل گردد 2200طناب ايمني بايد به نقاط تكيه گاهي مناسب از سازه كه حداقل قادر به تحمل نيروي   11ـ8ـ7

 :زير باشد طناب نيمه استاتيك در سامانه متوقف كننده از سقوط بايد داراي شرايط 12ـ8ـ7

  .ميليمتر باشد 13قطر طناب بايد حداقل  - الف
  .متر باشد 9مجهز به طناب پشتيبان عمودي براي حداقل هر -ب
  .متر طول باشد 9ميليمتر به ازاء هر  40حداكثر تغيير شكل هنگام كشيده شدن نبايد بيش از -پ
  .فظت نمايدمجهز به پوشش حفاظتي مناسب كه طناب را از برسيدن و ساييدگي محا-ت
  .مطابق با استانداردهاي معتبر باشد -ث

مورد استفاده در سيستمهاي متوقف كننده از سقوط بايد داراي حلقه سينه اي بوده و ) هارنس( كمربند حمايل بند كامل بدن 13ـ8ـ7
 .ابزار متوقف كننده سقوط به اين حلقه هاي سينه اي يا پشتي متصل گردد

 .مورد استفاده در سيستم هاي محدود كننده بايد داراي حلقه شكمي باشند) هارنس( امل بدنكمربند حمايل بند ك 14ـ8ـ7
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  تور ايمني  9ـ7

 : هنگامي كه كارفرما تور ايمني را روي ناحيه كاري نصب مي كند بايد مطمئن باشد كه 1ـ9ـ7

  .اري نصب شده باشدمتر پايين تر از ناحيه يا تراز ك 6/4متر و حداكثر  4/2تور ايمني حداقل  - الف
  .متر از هر طرف از كنارهاي ناحيه كاري بيشتر ادامه داشته باشد 4/2تور ايمني بايد  -ب
ن بهم متصل شده بطوري كه توانايي جذب نيروي برابر يا تور تشكيل مي شود بايد بصورت ايمتور ايمني كه از چندين  -ت

  .بزرگتر را داشته باشند

ه تراز زيرين ناحيه كار دسترسي دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روي سر آنها وجود دارد كارفرما مكلف در مواقعي كه افراد ب 2ـ9ـ7
 .است نسبت به نصب تور جمع آوري نخاله در زير منطقه كاري اقدام نمايد

 .تور ايمني بايد بگونه اي نصب شود كه بين كارگر و تور هيچ مانعي وجود نداشته باشد 3ـ9ـ7

 

  برهاي سيارباال  10ـ7

باالبرهاي سيار بايد حداقل چهار چرخ و اهرم تراز كننده بوده و به مكانيزم قفل شونده و محدود كننده شعاع حركت بازو مجهز   1ـ10ـ7
 .باشند

كار از  باالبراي سيار بايد مجهز به حس گرهاي فعال وزن بار و گشتاور بوده تا در صورت افزايش وزن و نا متعادل شدن سكوي   2ـ10ـ7
 .ادامه كار و واژگوني دستگاه جلوگيري بعمل آورد

 .باالبرهاي سيار بايد مجهز به پلكان ايمن براي رسيدن فرد به جايگاه كار باشد  3ـ10ـ7

 باالبرهاي سيار بايد مجهز به حس گرهاي محدود كننده ارتفاع بوده تا در صورت افزايش غير مجاز ارتفاع سكوي كار از ادامه  4ـ10ـ7
 كار دستگاه جلوگيري بعمل آورد

باالبرهاي سيار بايد به حس گرهاي فعال حركت روي سطح زمين مجههز بوده تا در صورت قرارگيري دستگاه در شيب بيش از   5ـ10ـ7
 حد مجاز، عمل نموده و از ادامه كار آن جلوگيري بعمل آورد

 .در دو محل سكوي كار و كنار منبع تغذيه قرار مي گيرد مجهز باشدباالبرهاي سيار بايد به دگمه هاي توقف اضطراري كه   6ـ10ـ7

 به منظور جلوگيري از واژگوني باالبرهاي سيار، كليه سيلندرهاي هيدروليك بايد به شيرهاي قفل كننده حفاظتي تجهيز گردد  7ـ10ـ7

برق دستگاه يا از كار افتادن موتور و يا هر دو  باالبرهاي سيار بايد مجهز به سيستم كنترل اضطراري باشد تا در مواقع قطع  8ـ10ـ7
  .نسبت به جمع كردن دستگاه بصورت ايمن اقدام نمايد
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سيستم فرمان جك هاي دستگاه باالبرهاي سيار بايد مجهز به حس گر بوده تا در حالت باال بودن سكو، امكان جمع شدن جك   9ـ10ـ7
 ها ميسر نگردد

ه تهيه دستورالعمل شركت سازنده براي اجراي نكات ايمني هنگام كار اقدام و آنرا در اختيار عامل كارفرما مكلف است نسبت ب  10ـ10ـ7
 .كار در ارتفاع قرار دهد

 .مجري كار با باالبر سيار بايد از تردد افراد متفرقه در حريم دستگاه جلوگيري نمايد  11ـ10ـ7

ز هر گونه نردبان، زير پايي و ساير موارد مشابه به منظور افزايش ارتفاع ممنوع هنگام كار در داخل سكوي باالبر سيار استفاده ا  12ـ10ـ7
 .مي باشد

 .هنگام جابجايي باالبرهاي سيار، نبايد فرد در سكوي باالبر مستقر شده باشد  13ـ10ـ7

 :ر به شرح زير استفاده نمايدكارفرما مكلف است براي استفاده از باالبرهاي سيار ماشيني در مكان هاي پر تردد از سه نف  14ـ10ـ7

  راه انداز دستگاه - الف
  فرد مستقر در جايگاه كار -ب
شده و با عاليم مناسب سايرين را از توقف  ربل از خودروي مذكور مستقمتري ق 150پرچم دار يا كسي كه بايد در فاصله  - ج 

  .خودرو يا جايگاه كار مذكور مطلع نمايد

سيار بايد لوح شناسايي، دستورالعمل هاي ايمني و عالئم هشداردهنده مطابق استاندارد به گونه اي كه  بر روي بدنه باالبرهاي  15ـ10ـ7
 واضح و خوانا باشد نصب گردد

 .هنگام استقرار باالبر سيار، عامل كار در ارتفاع بايد تعادل دستگاه از جك هاي تعادلي، ترمز و گوه ي زير چرخ استفاده نمايد  16ـ10ـ7

 باال رفتن و پايين آمدن از مهارها، ستون ها، بوم ها و مفاصل سكوي كار باالبر سيار ممنوع است  17ـ10ـ7

استقرار باالبر سيار، در صورتي مجاز است كه زير جكها از استحكام كافي برخوردار بوده و شيب مجاز سطح مبنا رعايت شده   18ـ10ـ7
 .باشد

 .جرثقيل ممنوع است استفاده از باالبر سيار به عنوان  19ـ10ـ7

  

 

  



  كار بهداشت و يفن حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز
،   يمنيا خدمات و يفن حفاظت مشاوراندستورالعمل ايمني،  بهداشت پرسنل 

  و جابه جايي اشياء) ليفتراك و جرثقيل ها(و حفاظت وسايل حمل و نقل 

  

 

27    شرفشاده كريمي بيژن ادريسي، محمد فوالدي، جواد:  نيتدو كارگروه               58از                  31/06/96: ميتنظ خيتار   صفحه

 جرثقيل ها، حين بازرسي و باربرداريليفتراك و ايمني در    -8

  :هدف و دامنه شمول   1ـ8

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و ايمن سازي محيط 
ت جاني و خسارات مالي و با توجه ميزان خطرات احتمالي در تجهيزات باالبري به خصوص كارگاه ها و پيشگيري از حوادث منجر به صدما

اين دستورالعمل به تعاريف، ايمني و همچنين خطرات، ريسك و آسيب هاي احتمالي اين دسته از  8ليفتراك و ساير جرثقيلها، بند 
  . تجهيزات مي پردازد

كارفرما "اين دستورالعمل وظايف كارفرما و يا متقاضي بازرسي باشد، كه مشخصا از عنوان الزم به ذكر است، بسياري از موارد مطروحه در 
هرچند بازرس و به ويژه گروه بازرسي موظف به تسلط كامل به اين دستورالعمل به جهت فراهم شدن . استفاده شده است "است مكلف

كاربردي مي بايست قبل از انجام بازرسي، در شرايط ضمن قرارداد و  محيطي ايمن براي انجام بازرسي ها مي باشد و طبيعتا بسياري موارد
  .يا جلسات هماهنگي قبل از بازرسي به كارفرما منتقل شوند

  

  ليفتـــراك ها :  2ـ8

  .بخش، آسيب شناسي  خطرات احتمالي، مقررات عمومي، مقررات اختصاصي و همچنين آمار حوادث ليفتراك را مرور خواهيم كرددر اين 

  

  : ليفتراك 1ـ2ـ8
ماشيني است داراي يك دكل، شاخك و ملحقات كه با توجه به نوع فعاليت براي حمل و نقل، جابجائي و انبار نمودن بارها در اشكال و  

  .ظرفيت هاي مختلف طراحي و ساخته مي شود و متناسب با نوع كار و محيط از سوخت هاي فسيلي، گاز يا برق استفاده مي كند
   : رفيتظ  1ـ 1ـ2ـ8

  .حداكثر بار مجاز ايمن كه توسط ليفتراك جابجا مي شود و بوسيله كارخانه سازنده بر روي پالك مشخصات ماشين درج شده است
  : ملحقات ليفتراك  2ـ 1ـ2ـ8

شاخك كليه تجهيزاتي كه توسط شركت سازنده ليفتراك،مطابق با استانداردهاي الزم براي حمل و جابجائي بارهاي خاص به دكل يا 
  .ليفتراك اضافه مي شود

  :تجهيزات كنترلي  3ـ 1ـ2ـ8
  .كنترل كننده ها و نشانگر سرعت كه بوسيله آنها وضعيت و عملكرد ليفتراك تحت كنترل در مي آيد تجهيزاتي نظير گيج ها،
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  :آمار حوادث ليفتراك  2ـ2ـ8

حوادث، آمارهاي فراواني را در مورد حوادث ناشي از  در زمينه ي بررسي )…,NIOSH,OSHA,ILO(هر ساله سازمان هاي معتبر مانند
ليفتراك ها گزارش ميكنند با بررسي هاي انجام شده و تحقيقات آماري، مهم ترين عوامل و خطرات بالقوه اي كه باعث وقوع اين گونه 

  .حوادث مي شوند را در فهرست زير مشاهده ميكنيد

 سرعت زياد 

 خطرات هنگام بارگيري 

 ري و سرباالييحركت در سرازي 

 ترافيك ساير وسايل نقليه 

 حركت در مسيرهاي باريك و تنگ 

 حركت در سطوح ناهموار و ناصاف 

 فضاهاي كاري كم و كوچك 

 ليفتراك بدون بار 

 دست انداز و موانع موجود در مسير 

  اشياي زائد( آشغال و زباله ي موجود در مسير( 

 فشار باد الستيك ها 

 داشتن چرخ هاي كوچك 

 درهاي محتوي گازهاي محتوي گازهاي قابل انفجار، اشتغال و باتري هاحمل سيلن 

 دود و دمه ي ناشي از سوخت ديزل 

 نشتي مايعات هيدروليك و باتري 

 كار با ليفتراك بدون مجوز الزم)Permit( 

 خطر آتش سوزي 

 خطر برخورد با افراد 

 خطر تصادف با وسايل نقليه 

 ل شده توسط ليفتراكخطر افتادن نفرات از روي سكوهاي كاري حم 

 خطر سقوط بار روي نفرات 

 خطر واژگوني ليفتراك 

 سر و صدا و ارتعاش 

 خطوط راه آهن موجود در مسير 

 گودال هاي موجود در مسير 

 سطوح لغزنده 

 مركز گرانش خارج از مثلث پايداري ليفتراك 
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  :مقررات عمومي:  3ـ2ـ8
در خصوص نحوه صحيح كار و عملكرد ايمن ليفتراك را فرا گرفته و همچنين داراي رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي الزم  :  1ـ 3ـ2ـ8

  .گواهينامه ويژه ليفتراك باشند
  .رانندگان ليفتراك موظفند به هنگام كار از وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار استفاده نمايند :  2ـ 3ـ2ـ8
  .د متفرقه توسط ليفتراك ممنوع استسوار نمودن و انتقال كارگران و دگير افرا :  3ـ 3ـ2ـ8
  .در هنگام رانندگي با ليفتراك استفاده از كمربند ايمني الزامي است :  4ـ 3ـ2ـ8
در صورتي كه ليفتراك يا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل يا واژگوني گردد،راننده نبايد تا رفع كامل خطر از داخل كابين  :  5ـ 3ـ2ـ8

  خارج شود
  .چيدمان محصوالت و مواد در طول مسير و تقاطع كارگاه ها بايد بگونه اي باشد كه راننده از ديد كافي برخوردار گردد :  6ـ 3ـ2ـ8
  .محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص عالمت گذاري گردد :  7ـ 3ـ2ـ8
  .ليفتراك ممنوع استتردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت  :  8ـ 3ـ2ـ8
محل هاي عبور و مرور كارگران و افراد متفرقه را مشخص  كارفرما مكلف است با ايجاد نقاط و خطو ط رنگ آميزي شده، :  9ـ 3ـ2ـ8

  .نمايد
ه محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مشخص و بر روي تابلوهاي راهنما و هشدار دهنده نمايش داد :  10ـ 3ـ2ـ8

  .شود
 مي باشند، سير تردد ليفتراك هادرب هاي خروجي،كانال ها،موانع،حفاظ ها و ستون هاي موجود در محوطه كارگاه كه در م :  11ـ 3ـ1ـ8

  .بايد به گونه اي رنگ آميزي شوند كه به سهولت قابل رويت باشند
  .اشدرنگ بدنه ليفتراك بايد كامالً مشخص و متمايز از رنگ محيط ب :  12ـ 3ـ2ـ8
  .رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از مسيرهاي مشخص شده تردد نمايند :  13ـ 3ـ2ـ8
توقف ليفتراك در مقابل تاسيسات مربوط به گاز،برق،آتش نشاني،پله هاي اضطراري،آسانسور و تجهيزات امدادي ممنوع  :  14ـ 3ـ2ـ8

  .است
  .ركت ليفتراك فقط در صورتي مجاز است كه شاخك هاي آن در پايين ترين حد ممكن قرار گرفته باشدح :  15ـ 3ـ2ـ8
صحبت با تلفن  استعمال دخانيات، آشاميدن، رانندگان ليفتراك در هنگام رانندگي بايستي از انجام اعمالي نظير خوردن، :  16ـ 3ـ2ـ8

  .خودداري نمايند خي و اعمال غير ايمن كه باعث عدم تمركز مي گردد،همراه و استفاده از داروهاي خواب آور و هرگونه شو
  .محدوده عمليات ليفتراك بايد كامالً صاف،مسطح و داراي استحكام كافي و عاري از هرگونه لغزندگي باشد :  17ـ 3ـ2ـ8
  .مجاز ايمن ممنوع است استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي حمل و جابجائي بار با ظرفيت بيش از حد :  18ـ 3ـ2ـ8
  .كارفرما مكلف به استفاده از ليفتراك و ملحقات سالم،ايمن و متناسب با شرايط محيط كارگاه و نوع بار است :  19ـ 3ـ2ـ8
در حمل و نقل و جابجائي بارهايي كه راننده از ديد كافي برخوردار نمي باشد،انتخاب روش هاي ايمن براي جابجائي بار  :  20ـ 3ـ1ـ8
  .لزامي استا

حمل و جابجائي بارهاي با طول زياد و يا داراي نوسان بايد در پايين ترين حد ممكن و با رعايت كليه مسائل ايمني صورت  :  21ـ 3ـ2ـ8
  .پذيرد
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  .جابجايي و حمل بار در صورتي كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است :  22ـ 3ـ2ـ8
  .راد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد تعادل ممنوع استسوار نمودن اف :  23ـ 3ـ2ـ8
  .ترمز ناگهاني ليفتراك براي تخليه بار اكيدا ممنوع است :  24ـ 3ـ2ـ8
  .براي جابه جايي بار،نبايد آنرا با شاخك ليفتراك به جلو هل داد :  25ـ 3ـ2ـ8
  .يك بار و يا افزايش ارتفاع عملكرد ممنوع است استفاده از دو يا چند ليفتراك براي حمل :  26ـ 3ـ2ـ8
راننده ليفتراك بايد در خصوص نحوه استفاده از ملحقات،آموزش هاي الزم را ديده و مستندات آن در پرونده وي ثبت و  :  27ـ 3ـ2ـ8

  .نگهداري گردد
روش صحيح حمل بار را كسب نموده و از ايمن  راننده ليفتراك بايد آگاهي هاي الزم در خصوص نوع،حجم،وزن،مركز ثقل و :  28ـ 3ـ2ـ8

  .بودن مسيرهاي تردد اطمينان حاصل نمايد
  .بازديد كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن قبل از شروع هر شيفت كاري توسط راننده الزامي است :  29ـ 3ـ2ـ8
دستورالعمل  و طي دوره هاي زماني مطابقعميرات بازرسي فني كليه قسمت هاي ليفتراك و ملحقات آن بعد از هر گونه ت :  30ـ 3ـ2ـ8

  .هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده ليفتراك ثبت و نگهداري شود
هر ليفتراك بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل هاي شركت سازنده و همچنين سوابق بازرسي هاي فني،تعميرات  :  31ـ 3ـ2ـ8

  .داري است،باشدو روش هاي نگه
  .استفاده از ليفتراك و اجزاء آن بعنوان نردبان و يا جايگاه كار كرگران اكيدا ممنوع است :  32ـ 3ـ2ـ8
  .حمل افراد توسط شاخك هاي ليفتراك يا پالت ممنوع است :  33ـ 3ـ2ـ8
آژير،بوق دنده عقب،آينه هاي بغل و تجهيزات ليفتراك بايد مجهز به اطاقك ايمن راننده،كمربند ايمني،چراغ هشداردهنده، : 34ـ 3ـ2ـ8

  .كنترلي باشد و همچنين براي كار در تاريكي به چراغهاي مناسب جلو و عقب با نور كافي تجهيز گردد
تردد و فعاليت ليفتراك ها در نزديكي خطوط برق فشار قوي فقط با رعايت مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع  : 35ـ 3ـ2ـ8

  .جاز استبرق م
  .روغني و يا آغشته به مواد لغزنده خودداري نمايد راننده ليفتراك بايد از رانندگي با دست ها و كفش هاي خيس، : 36ـ 3ـ2ـ8
  .اعضاي بدن راننده و يا ديگر كارگران تحت هيچ عنوان نبايد در بين قطعات متحرك ليفتراك قرار گيرد :  37ـ 3ـ2ـ8
  
  :مقررات اختصاصي 4ـ2ـ8
قرار دادن شاخك ها بر روي زمين،كشيدن ترمز دستي،خاموش نمودن موتور و كليد قطع كن وخارج كردن كليد از سوئيچ  :  1ـ 4ـ2ـ8

  .قبل از ترك ليفتراك الزامي است
اين  در حمل ليفتراك به طبقات بايد توسط باالبر مخصوص حمل بار كه متناسب با وزن و حجم ليفتراك است صورت پذيرد، :  2ـ 4ـ2ـ8

  .حالت خاموش نمودن موتور،پائين كشيدن ترمز دستي الزامي است
  .براي جابجائي بارهاي ناهمگن مشخص نمودن مركز ثقل الزامي است و بايد اين مركز ثقل در وسط شاخك ها قرار گيرد :  3ـ 4ـ2ـ8
حقات ليفتراك به منظور از بين بردن ترك ها و انجام كليه امور تعميراتي و همچنين جوشكاري بر روي بدنه،شاخك ها و مل :  4ـ 4ـ2ـ8

  .فرسودگي هاي سطحي ممنوع بوده و در صورت نياز اين امر فقط با نظارت شركت سازنده مجاز است
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بايد از پالت هاي متناسب  به منظور جابه جايي بارهائي كه از ايستايي كاملي بر روي شاخك هاي ليفتراك برخوردار نيستند :  5ـ 4ـ2ـ8
  .جنس و حجم آن استفاده نمود ،وعبا ن
  .ايجاد زاويه منفي دكل براي جلوگيري از سقوط با از روي شاخك هاي ليفتراك الزامي است :  6ـ 4ـ2ـ8
  .قرارگيري نوك شاخك ها بر روي زمين براي تخليه بار الزامي است :  7ـ 4ـ2ـ8
  .ي حق حضور بر روي بدنه يا داخل اطاقك را نداردكس در موقع حركت يا روشن بودن ليفتراك بجز راننده، :  8ـ 4ـ2ـ8
  .تردد و انجام هر گونه عمليات اجرايي و تعميراتي در زير شاخك ها يا ملحقات ليفتراك ممنوع است حضور، :  9ـ 4ـ2ـ8
وع بوده و بايد از   استفاده از ليفتراك هاي با موتور احتراقي ممن در فضاهاي بسته كه فاقد سيستم تهويه مناسب است، :  10ـ 4ـ2ـ8

  .ليفتراك هاي برقي استفاده گردد
در زمان تعويض يا شارژ سيلندر گاز ليفتراك و همچنين تعويض و بازديد باطري ليفتراك برقي كارگران مسئول مربوطه بايد  :  11ـ 4ـ2ـ8

  .به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار مجهز باشند
  .هاي برقي بايد در حضور مسئول مربوطه انجام گيردشارژ باطري ليفتراك  :  12ـ 4ـ2ـ8
صندلي ليفتراك بايد داراي شرايط ارگونومي مناسب بوده و به طور پيوسته مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده  :  13ـ 4ـ2ـ8

  .تعمير يا تعويض گردد هرگونه عيب و نقص،
ايمني راننده را  ام كافي برخوردار بوده و با توجه به نوع كار و شرايط محيطي،سقف و بدنه كابين ليفتراك بايد از استحك :  14ـ 4ـ2ـ8

  .تامين نمايد
  .استفاده نمود براي حمل پاتيل هاي مذاب بايد از ليفتراك هايي كه به اين منظور طراحي و ساخته شده اند، :  15ـ 4ـ2ـ8
چاله سرويس و كليه  ،كف شوي فاضالب ورودي زير زمين، راه پله، توقف ليفتراك هاي گازي در مجاورت شعله هاي باز، :  16ـ 4ـ2ـ8

  .ممنوع است اماكني كه احتمال تجمع گازهاي ناشي از نشت گاز سيلندر ليفتراك را دارند،
  .شير گاز سيلندر ليفتراك گازي در زمان خاموش بودن بايد بسته باشد :  17ـ 4ـ2ـ8
تعويض كپسول هاي گاز بايد با موتور خاموش و در خارج از محيط سربسته  جار و اشتعال،به منظور پيشگيري از خطر انف :  18ـ 4ـ2ـ8

  .كارگاهي و با نظارت سرپرست كارگاه و با رعايت كليه مقررات ايمني صورت پذيرد
  .راننده ليفتراك فقط مجاز به حركت با دنده عقب مي باشد هنگام حمل و جابجايي بارها در سرازيري ، :  19ـ 4ـ2ـ8
  
  :ساير مقررات 5ـ2ـ8
  .نصب لوح فلزي حاوي مشخصات فني بر روي بدنه ليفتراك الزامي است :  1ـ 5ـ2ـ8
  .رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده براي كليه عمليات بهره برداري و تعميرات ليفتراك الزامي است :  2ـ 5ـ2ـ8
  .بايد بطور اطمينان بخشي مهار و سپس حمل گردند وجود دارد، بارهايي كه احتمال ريزش،لغزش و يا سرخوردن آنها :  3ـ 5ـ2ـ8
  .قرار دادن بارها بر روي يكديگر و يا داخل قفسه ها بايد متناسب با ظرفيت بار و استقامت آنها باشد :  4ـ 5ـ2ـ8
ر مورد تاييد وزارت كار و امور اخذ تائيديه بازرسي فني و ساليانه ليفتراك ها از شركت سازنده و يا مراكز رسمي و معتب :  5ـ 5ـ2ـ8

  .اجتماعي الزامي است
  .استفاده از شعله باز براي نشت يابي گاز در ليفتراك هاي گازي اكيداً ممنوع است : 6ـ 5ـ2ـ8
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بهره گان، فروشندگان، عرضه كنندگان و توليدكنند ،، كليه واردكنندگانقانون كار جمهوري اسالمي ايران 88ماده نايت به با ع : 7ـ5ـ2ـ8
برداري كنندگان از ماشين هاي ليفتراك مكلف به رعايت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و ايمني كه در كتابچه اطالعات فني لحاظ مي 

  .مي باشند شود،
دم توجه مسئوليت رعايت مقررات اين آئين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دليل ع :  8ـ 5ـ2ـ8

 .مكلف به جبران كليه خسارات وارده به زيان ديدگان مي باشد كارفرما به الزامات قانوني،

  
 

  جرثقيل هاي موبايل:  3ـ8

مي شود كه هريك از اين خطرات به شرح ذيل  به كار با جرثقيل هاي موبايل بيانن قسمت هشت خطر عمده و رايج مربوط يدر ا 1ـ3ـ8
  :نيز بررسي مي شوند

  .ف خطر، شرح خطر، ريسك، علل به وجودآمدن آن خطر و راه هاي پيشگيري از آنتعري

  )خطوط برق هوايي( تماس با خطوط برق: خطر اول  1ـ 1ـ3ـ8

  .تماس غير عمدي اجزاي فلزي جرثقيل با خوط برق فشار قوي  :تعريف   1 ـ 1ـ 1ـ3ـ8

يل در مجاورت و زير خطوط برق باعث تماس بوم يا سيم بكسل معموالً جا به جايي اجسام توسط جرثق :شرح خطر  2 ـ 1ـ 1ـ3ـ8
  .همچنين عمليات بلند كردن و حمل بار توسط دستگاه نيز مي تواند باعث تماس شود. دستگاه با سيم حامل جريان برق مي شود

دستگاه منجر به برق گرفتگي زماني كه بوم يا سيم بكسل دستگاه در تماس با خطوط قرار دارد، سوار يا پياده شدن يا دست زدن به 
  0.شخص خواهد شد

مناسب در شبكهي انتقال برق برخوردار باشيم در صورت تماس، خطر كمتري ) Earth System(در صورتي كه از سيستم اتصال زمين
  .فرد و دستگاه را تهديد مي كند

شدن جريان است اما اين تصور بسيار گمراه كننده  در بسياري از اوقات افراد گمان مي كنند نبودن جرقه در محل اتصال به معناي قطع
  .است زيرا چند ثانيه بعد جريان برق مجدداً برقرار خواهد شد

  .بنابر اين به دليل نداشتن زمان كافي نمي توان از شك مجدد به فرد به سادگي جلوگيري كرد

  .مجاز از خطوط برق استبهترين روش پيشگيري در چنين حوادثي طبق استاندارد، رعايت حداقل فاصله ي 

يك تماس جزئي با . تماس دستگاه با خطوط برق باالترين ريسك را در هنگام عمليات باربرداري دارد :ريسك خطر  3 ـ 1ـ 1ـ3ـ8
نفر در اثر  160الي  150طبق آمار، هرساله تقريباً . خطوط برق مي تواند باعث نقص عضوهاي شديد و مرگ و مير هاي بيشماري شود
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نفر هنگام  8نفر قرباني  10از هر . جرثقيل با خطوط برق از بين مي روند و سه برابر اين ارقام نيز دچار جراحتهاي شديد مي شوندتماس 
  .هدايت بار از بين مي روند

پيش  اين حوادث، معموالً به علت اينكه هيچ فردي بررسي هاي الزم و پيشگيري هاي مربوطه را :علل به وجود آمدن  4 ـ 1ـ 1ـ3ـ8
  .از شروع كار در اين مناطق در نظر نگرفته و محدوده ايمن انجام كار را از قبل مشخص نكرده است، به وجود مي آيد

است و كاركنان به علت عدم ) JSA:JOB Safety Analysis(از ديگر عوامل به وجود آمدن اين حوادث عدم انجام آناليز ايمني شغل 
گاهي علت نوسان و شل شدن خطوط .با اعمال نا ايمن خود شرايط وقوع حادثه را ايجاد مي كنندآگاهي از خطرات موجود، ناخواسته 

  .هوايي برق بادهاي شديد و تغييرات حرارتي است كه اين نكته نيز اهميت زيادي دارد

ايمني پيش از شروع كار يكي از راههاي اصلي پيشگيري از وقوع اينگونه حوادث، داشتن برنامه ي  :راههاي پيشگيري  5 ـ 1ـ 1ـ3ـ8
  .است

برنامه ريزي ايمني از مهمترين عوامل پيشگيري از وقوع حادثه در محيط كاريست، زيرا داشتن برنامه ي ايمني قبل از شروع كار براي 
انكاران جزء، همه ي افراد ضمن تعيين شرح وظايف سطح مسئوليت پذيري افراد اعم از مديران ارشد، سرپرستان، ناظران، پيمانكاران، پيم

  .كاركنان و شركتهاي اجاره دهنده تجهيزات و دستگاه ها را در قبال مسائل ايمني ارتقا مي دهد

  .بهتر است انبارها و محل نگهداري اجناس و كاالها در مجاورت خطوط برق ساخته نشوند

باشد كه به وسيله ليفتراك قادر به جابجايي آنها  در صورت ناگزير بودن به ساخت انبار در اين مكانها، بهتر است ارتفاع كاالها تا حدي
اگر ناگزير به كار با جرثقيل در اين مكانها هستيد سعي كنيد كه كار را با حداقل طول بوم . باشيم و نيازي به استفاده از جرثقيل نباشد

  .دستگاه انجام دهيد

قبل از شروع كار و جك زدن، راننده ي دستگاه موظف . جرثقيل ها و خطوط برق فشار قوي تا حد ممكن نبايد در كنار هم قرار بگيرند
متر از خطوط جريان برق در همه ي جهات،  1/3محلي به شعاع حداقل . است خطوط برق اطراف محل كار خود را در نظر داشته باشد

  .توسط عالئم ايمني و هشدار دهنده ها نظير فنس كشي و مانع گذاري محدود و مشخص شود منطقه خطر محسوب مي شوند و

  .يكي ديگر از روشهاي پيشگيري، اتصال زمين كردن جرثقيل است كه اين امر بايد با نظارت متخصصين مربوطه انجام شود

ق منطقه نسبت به قطع جريان برق اقدام كرد و پس از در صورت ناگزير بودن به انجام كار در محدوده خطر، بايد با هماهنگي شركت بر
  .اطمينان از قطع بودن جريان برق، به كار ادامه داد

پس براي رعايت جوانب . براي راننده مشكل خواهد بود كه از طريق تخمين چشمي فاصله بوم تا منطقه خطر را به آساني تشخيص دهد
  .رت صورت گيرداحتياط بهتر است هنگام كار با ناظر عمليات مشو

قرار گرفتن بوم يا قالب جرثقيل در . گاهي خطوط جريان برق، پشت شاخه ي درختان و ساختمان ها پنهانند، آنها را مدنظر داشته باشيد
  .وضعيت هاي خاص، ديد راننده را نسبت به خطوط برق محدود مي كند، اين مورد را نيز مدنظر داشته باشيد
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ي حق نزديك شدن و دست زدن به جرثقيل و بار را نخواهد داشت تا زماني كه مسئول عمليات، ايمن بودن به ياد داشته باشيد هيچ فرد
  .محيط را تاييد كند

  .براي كار در نزديكي خطوط برق استفاده مي شود) سراميكي(امروزه از تجهيزات عايق مانند قالب و سيم بكسل نارسانا 

مت دهي مجرب، بدون برنامه ريزي ايمن به منظور انجام عمليات در نزديكي خطوط جريان برق اتكاي صرف به راننده ماهر يا ريگر و عال
  .منجر به حوادث كشنده خواهد شد

حتي اگر . بلند كردن، حمل و حركت همزمان با بار توسط جرثقيل هاي متحرك، اغلب منجر به تماس دستگاه با خطوط برق مي شود
  .آنرا پيموده باشد راننده با مسير آشنا بوده و بارها

نوعي چارچوب مستحكم است كه در زير خطوط جريان برق نسب مي شود و با محدود  (Safe Traffic Passing)گذرگاه عبور ايمن 
  .اطراف خطوط جريان برق را نمي دهد (Danger Zone)كردن ارتفاع، اجازه ي ورود بوم جرثقيل به محدوده ي خطر 

دهنده نظير محدوديت ارتفاع، خطر برق گرفتگي و عالئم ديد در شب مشخص شده است در ضمن اين  اين چارچوب توسط عالئم هشدار
  .چارچوب بايد مقاومت كافي هنگام برخورد با بوم جرثقيل را داشته باشد و بتواند هنگام برخورد بوم با آن، راننده را متوجه خطر كند

 Remote)و جرثقيل هاي مفصلي كه براساس سيستم كنترل از راه دور  )بوم تراك(جرثقيل هايي كه روي كاميون نصب شده اند 

Control System)  براي جابجايي بلوك سيماني، آجر و ساير مصالح ساختماني كار ميكنند نيز در معرض برخورد با خطوط برق هوايي
  .قرار دارند

  .درج شده اند ASME B30.5در استاندارد فواصل كاري ايمن از خطوط برق  -
  :صورت تماس بوم با سيم بكسل با برق  در

 .خونسردي خود را حفظ كنيد و نترسيد .1

 .داخل جرثقيل بمانيد و به ديگران هشدار دهيد كه از بار و جرثقيل دور بايستند .2

 .در صورت امكان، بوم را از برق درخالف جهتي كه به آن متصل شده جدا كنيد .3

 .نياييد بلكه بپريداگر شرايط خيلي اضطراري است از جرثقيل پايين  .4

 .به قسمت هاي فلزي جرثقيل دست نزنيد .5

  .گاهاً تماس بوم يا سيم بكسل با خطوط هوايي برق باعث آتش سوزي جرثقيل شده است

  .پس از قطع برق تمام قسمت هاي جرثقيل را بازرسي كنيد و سيم بكسل جرثقيل را تعويض كنيد

م به زمين منتقل شده و در نتيجه زمين نزديك اطراف جرثقيل با ولتاژ باال و در فاصله تماس با برق فشار قوي باعث مي شود جريان از بو
  .خود را به حالت لي لي از منطقه برقدار دور كنيد. دورتر با ولتاژ كمتر باشد
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برق گرفتگي، سوختگي هنگام كار در نزديكي تجهيزات فرستنده راديو، تلويزيون و دكل هاي مخابراتي نيز دقت داشته باشيد زيرا احتمال 
در اين مواقع بهتر است از دستكش ضد برق يا . در نتيجه ممكن است افراد سقوط كرده و يا با زمين برخورد كنند. و شك وجود دارد

 .الستيكي استفاده كنيد

  

    (Over Loading)اضافه بار: خطر دوم   2ـ 1ـ3ـ8

، باري بلند و جابجا شود نتيجه ي آن واژگوني يا شكست (SWL)ي جرثقيل زماني كه بيشتر از ظرفيت واقع :تعريف    1 ـ 2ـ 1ـ3ـ8
  .ساختاري دستگاه است

در نوعي از جرثقيل ها، وزن بوم بدون بار مي تواند باعث . جرثقيل با اضافه بار به راحتي واژگون مي شود :شرح خطر  2 ـ 2ـ 1ـ3ـ8
امكان وقوع اين حادثه با جكهاي تعادلي نيز . گيرد سبب واژگوني جرثقيل شود عدم تعادل شود و زماني كه بوم در زاويه پايين قرار مي

  .وجود به طور كامل وجود دارد

  :رانندگان جرثقيل هاي امروزي، با متغيرهاي گوناگوني كه بر ظرفيت باربرداري تاثير مي گذارند مواجه اند اين متغيرها عبارتند از

 اهش ظرفيت مي شودپايين آوردن بوم موجب افزايش شعاع و ك. 

 بيرون دادن بوم جرثقيل هيدروليك باعث افزايش شعاع و كاهش ظرفيت مي شود. 

 پايين آوردن و با سرعت بيرون دادن بوم نيز باعث كاهش ظرفيت مي شود. 

 ظرفيت واژگوني جرثقيل براساس موقعيت قرارگيري بوم نسب به كشنده و شاسي دستگاه متفاوت است. 

  بيرون دادن جكها را فراموش كرده و اين عمل بر پايداري دستگاه تاثير گذارداپراتور ممكن است. 

 اپراتور ممكن است با اتكا به تجربه ي شخصي در تعيين وزن بار دچار اشتباه شود. 

  .وط بار شودتمامي اين متغيرها شرايطي را بوجود مي آورند كه اپراتور به گونه اي ناخودآگاه و غير عمد باعث واژگوني جرثقيل و سق

در شرايط خاص و بارهاي ويژه، گاهي جرثقيل قبل از . همچنين اين متغيرها منجر به شكست ساختاري دستگاه نيز مي شوند
  .واژگوني دچار شكست ساختاري مي شود

مي  هزار ساعت كار، يك مورد واژگوني براي جرثقيل رخ 10تخمين زده مي شود كه به ازاي هر :ريسك خطر   3 ـ 2ـ 1ـ3ـ8
 20و  (Lost Time)درصد منجر به زمان از دست رفته كاري  8در صد از واژگوني هاي دستگاه منجر به مرگ،  3تقريباً . دهند

  .درصد موجب آسيب به اموال مي شود و باقي موارد شبه حوادث و حوادث جزئي اند

ان دهنده اين واقعيت است كه فقدان مهارت راننده در آمار زير نش. در واژگوني جرثقيل ها ناشي از خطاي راننده است 80نزديك به 
  . وقوع چنين حوادثي بسيار حائز اهميت است
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زماني كه افراد كم تجربه يا آموزش نديده اجازه مي يابند در زمينه بار برداري  :چه زماني اضافه بار رخ مي دهد   4 ـ 2ـ 1ـ3ـ8
ه بايد هميشه وزن بار را بداند و هنگام كار، متغيرهاي ذكرشده را مدنظر داشته رانند. فعاليت كنند اينگونه حوادث به وجود مي آيند

  .باشد

سال گذشته تاكنون بيشتر پيشرفتهاي فني و مهندسي بر روشهاي پيشگيري از اضافه  30از  :راههاي پيشگيري   5 ـ 2ـ 1ـ3ـ8
ست بلكه نيازمند برنامه ريزي، آموزش و استفاده از كار با جرثقيل تنها مهارت نشستن روي صندلي آن ني. بار متمركز شده است

  .آخرين روشهاي فني مانند سيستمهاي هوشمند نشانه گر موقعيت بار است

چنين سيستمهايي مي توانند مقدار بار واقعي را . با اختراع ريزپردازنده هاي الكترونيكي، سيستمهاي اندازه گيري بار گسترش يافتند
در صورت بي توجهي راننده و نزديك شدن به . وي طول و زاويه بوم حساب كرده و راننده را آگاه سازنددر هر شرايطي بويژه از ر

  .ظرفيت واقعي دستگاه از ادامه كار جلوگيري مي كند

از براي ساليان متمادي، تنها روش كنترل و پيشگيري از واژگوني جرثقيل به دليل اضافه بار، اعتماد به عملكرد راننده و استفاده 
چنين جدولهايي پيچيده بودند و آموزشهاي خاصي به منظور نحوه ي استفاده از جدول براي رانندگان مرود . جدول بار بوده است

ولي امروزه جداول بار تا حد ممكن ساده و قابل درك ساخته مي شوند تا رانندگان رغبت و تمايل بيشتري به استفاده . نياز بوده است
 .از آنها داشته باشند

  

  درزمينهاي نرم و نقص ساختاريها (Outriggers)استفاده نادرست از جكهاي تعادلي  :خطر سوم  3ـ 1ـ3ـ8

هنگامي كه راننده جكهاي تعادلي را به طور كامل باز نكند و يا در زمينهاي سست به جك زدن اقدام كند  :تعريف   1 ـ 3ـ 1ـ3ـ8
  .ممكن است واژگوني جرثقيل روي دهد

. بسياري از واژگوني هاي جرثقيل به علت عدم استفاده از جكهاي تعادلي در حين كار روي مي دهد :شرح خطر  2 ـ 3ـ 1ـ3ـ8
براي مثال راننده به علت فقدان فضاي كافي و كار در شرايط خاص نمي تواند جكها را كامالً باز كند و يا كفشكهاي زير جك براي 

استفاده يا عدم استفاده از . بسيار كوچك است كه باعث ناپايداري دستگاه مي شود توزيع فشار وارده حتي با وجود زمينهاي سخت،
جدول هاي بار جرثقيل بر اساس كامل باز كردن جكهاي تعادلي يا استفاده از چرخها، تنظيم . جكهاي تعادلي امري اختياري نيست

د بايد از جدول باري كه براساس استفاده از چرخهاي شده اند و در شرايطي كه نتوان از جكهاي تعادلي به طور كامل استفاده كر
  .جرثقيل ارائه شده بهره گرفت

در صورت استفاده از . جكهاي تعادلي به دليل اضافه بار، نقص فني و يا قرار گرفتن در زمين هاي نامناسب دچار شكستگي مي شوند
  .الستيك ها بايد به طور كامل از زمين جدا شوندجكهاي تعادلي، وزن دستگاه نبايد روي الستيك هاي كشنده قرار گيرد و 
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هزار حادثه مربوط به جرثقيل نشان داده است كه نيمي از اين حوادث به دليل عدم استفاده  آناليز :ريسك خطر  3 ـ 3ـ 1ـ3ـ8
زايش سريع شعاع بار و اين اعمال باعث اف. ي راننده از جكهاي تعادلي در حين چرخش و باال و پايين دادن بوم دستگاه رخ داده است

  .درنتيجه واژگوني ناگهاني جرثقيل شده است

مديران و ناظران عمليات باربرداري با اتكاي غيرقابل . به راستي چرا از جكهاي تعادلي استفاده نمي شود؟ جواب اين سوال ساده است
مديريت . چه زماني از جك استفاده كند توجيه به دانش رانندگان جرثقيل خويش، گمان مي كنند كه خود راننده تشخيص مي دهد

تعيين كردن وزن . بايد اطمينان حاصل كند كه از راننده ي مجرب و ماهر دستورالعملهاي ايمني براي انجام كار بهره گرفته مي شود
ي جرثقيل نيز بايد قادر  راننده. بار جزء مسئوليتهاي ناظر عمليات است كه بايد راننده را قبل از انجام كار نسبت به وزن بار آگاه كند

بسياري از رانندگان جرثقيل به اشتباه گمان مي كنند . به تعيين وزن تقريبي را باشد تا بتواند ارزيابي درستي از عمليات داشته باشد
ت مگر در صورتي كه استفاده از جكهاي تعادلي در همه ي شرايط واجب اس. كه وزن بار مبناي استفاده يا عدم استفاده از جك است

  .در شرايط نادر كه توسط جدول بار و سازنده ي دستگاه توصيه شده است

به نظر . علت بسياري از حوادث جرثقيل عدم استفاده از جك هاي تعادلي در حين كار است :راه هاي پيشگيري 4 ـ 3ـ 1ـ3ـ8
  .مي رسد براي چيره شدن ر اين خطرات تغيير در طراحي نياز است

گيري از وقوع اين حوادث در نظر گرفتن تجهيزات ايمني است كه در صورت عدم استفاده از جك هاي تعادلي بهترين راه براي پيش
به راننده اجازه ي ادامه انجام كار را ندهد به عبارت ساده تر، استفاده از تجهيزات ايمني هوشمند كه در صورت خطاي راننده دستگاه 

  .ر تا حصول شرايط ايمن غير فعال سازد

استفادهشده و تا زماني كه ) Interlock(مثال در جرثقيل هاي مدرن امروزي از سيستم هاي هيدروليكي كجهز به قفل ايمني  براي
  .راننده جك هاي تعادلي را به طور كامل بيرون ندهد دستگاه اجازه ي ادامه كار را مقدور نمي سازد

  .دازه ي كافي بزرگ نباشد حادثه ما را تهديد مي كنددر زمين هاي سست و نرم در صورتي كه كفشك هاي زير جك به ان

  .عمليات داشته باشند بايد درك درستي از مقاومت خاك محل) سيم بكسل انداز( ننده و ريگرار

به كه  استفاده كنندپليت مناسب بهتر است كه رانندگان در هر نوع خاكي كه مي خواهند جك بزنند حتماً زير كفشك جك ها از 
 .و يكنواخت فشار وارده ازجك ها به زمين، بسيار كمك مي كند توزيع يكسان

  

  برخورد قالب جرثقيل با قرقره ي انتهاي بوم :خطر چهارم 4ـ 1ـ3ـ8

زماني اتفاق مي افتد كه قالب بزرگ يا كوچك به ) Two Blocking(تماس قالب با بوم جرثقيل ا همان  :تعريف 1ـ4ـ 1ـ3ـ8
بيرون دادن تلسكوپ بدون توجه به وضعيت قالب ها باعثبريده شدن سيم بكسل و سقوط ار و با  علت باالبردن بيش از حد بار يا

  .تهدد افراد زير بار شود
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و هم در جرثقيل هاي بوم تلسكوپ ) مشبك( هم در جرثقيل هاي بوم خشك) Two Blocking(عمل :شرح خطر 2ـ4ـ1ـ3ـ8
ل هاي بوم خشك اتفاق مي افتد وزن بوم روي سيم بكسل هاينگهدارنده ي هنگامي كه اين حادثه در جرثقي. مي تواند اتفاق بيفد

در جرثقيل هاي بوم خشك، هنگام حركت با طول بوم بلند و بدون بار، حركت . بوم افاده و باعث ضعيف يا پاره شدن آن مي شود
ه طرف راس بوم كشيده شود كه در اثر شالقي ايجاد شده ي ناشي از نوسان بوم، باعث مي شود كه قالب و گوي فلزي متصل به آن ب

ضمن راننده ي در حال حركت، بيشتربه مسير حركت توجه دارد تا نوسانات بوم، كه اين مساله . آن ممكن است سيم بكسل پارهشود
  .نيز خود منجر به تماس قالب با بوم خواهد شد

ز طول بوم بلند، عمل تماس قالب با بوم نيز مي هنگام حركت جرثقيل بوم خشك در مسيرهاي ناهموار، به علت حركت نوساني ا
  .تواند اتفاق بيفتد كه در اين حالت نيز باعث پاري سيم بكسل شود

در جرثقيل هاي هيدروليك فقدان نيروي ناشي از فشار پمپ هيدروليك كه برهي بيرون دادن تلسكوپ ها به كار مي رود در صورت 
  .دفقدان قطع كن، باعث پارگي سيم بكسل مي شو

بيرون دادن بوم و باال كشيدن بار به طور هم زمان نير باعث پارگي ناگهاني سيم بكسل خواهد شد، در چنين حالتي اگر كارگران در 
  .اطراف جرثقيل مشغول به كار باشند فاجعه ي عظيمي رخ خواهد داد

  .استفاده كند احتمال خطاي وي زياد خواهد بود چنانچه راننده مجبور باشد از دو اهرم كنترلي بيروندادن بوم و سيم بكسل هم زمان

تماس قالب با بوم ممكن استمنجر به آسيب مشهودي به دستگاه در همان لحظه نشود ولي در دراز مدت اين نقص نمايان خواهد 
  .شد

ول ط. شده است) حوادث انساني( تماس قالب با بوم، موجب مرگ و مير و جراحت هاي فراواني :ريسك خطر 3ـ4ـ1ـ3ـ8
  )خسارات مالي( ساليان متمادي هزاران مورد تماس قالب با بوم اتفاقافتاده كه منجر به پارگي سيم بكسل شده است

طبق تئوري كوهي، ميدانيم كه بسياري از حوادث و گزارش نمي شوند، بنابراين مطمئن هستيم كهĤمار واقعي حوادث و شبه 
  .حوادث، از امار ذكر شده بسيار بيشتر است

قالب با بوم  ان ديد محدود و عدم ديد بار و قالب جرثقيل توسط راننده به صورت هم زمان مي تواند، از علت هاي مهم تماسميد
  .باشد

از جمله راه هاي ) ATB: Anti-Two Blocking Device(لكتريكيانصب قطع كن  :راه هاي پيشگيري 4ـ4ـ1ـ3ـ8
اما با رشد چشمگير حوادث ناشي از برخورد قالب با بوم . قبل وجود نداشته است پيشگيري از بروز حوادث مربوطه است كه تا ساليان

در نزديكي انتهاي بوم  ATB. استاندارد در جرثقيل الزامي است ATBسازندگان جرثقيل را مجاب كرد كه نصب  OSHAسازمان 
له، آژير و چراغ هشدار در اتاق راننده توسط زنجير يا سيم بكسل به شكل معلق نصب مي شود ودر صورت تماس قالب با اين وسي

در صورت بي توجهي راننده و ادامه ي كار، اين قطع كن از باال رفتن بيشتر قالب . فعال شده و راننده متوجه تماس مي شود
  .جلوگيري مي كند
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ه آرامي و آهسته بيرون فشار روغن در جرثقيل هاي هيدروليكي ايد به گونه ي تنظيم ود كه هنگام بيرون دادن بوم، سيم بكسل ب
  .داده شود تا از وقوع تماس قالب بابوم جلوگيري شود

( طول بوم و زاويه ي بوم به همراه فضاي كافي براي عمليات ايمن باربرداري از قبيل بستن بار به وسيله ي تسمه ها و شاهين ها
Spreader (از برخورد قالب و گوي فلزي قالب يا بوم جلوگيري خواهد كرد. 

  

  گير افتادن و برخورد با جرثقيل: خطر پنجم 5ـ 1ـ3ـ8

   :تعريف 1ـ5ـ 1ـ3ـ8

 در حال گردش و اشياي ثابت نظير ) اتاق راننده يا اسكلت گردنده ي دستگاه( گير كردن افراد بين جرثقيل  :حالت اول
  ديوار يا ساير جرثقيل ها

 م كارابرخورد جرثقيل با افراد هنگ :حالت دوم  
زماني كه به داليلي ناگزير هستيم در فضاهاي محدود با جرثقيل كار كنيم ممكن است هنگام چرخش  :طرشرح خ 2ـ5ـ 1ـ3ـ8

برخورد كند، حال اگر انسان ... و دور زدن دستگاه، اتاق راننده و يا وزنهاي تعادلي آن با اشياء ثابت مانند ديوار، تجهيزات نصب شده و
تعميركاران جرثقيل از جمله افرادي اند كه بيشتر در . جراحت هاي شديدي خواهد شددر اين فضاي باريك قرار داشته باشد دچار 

و معموالً جرثقيل هاي كارگاهي، زنجيري، بو تراك وساير جرثقيل هاي متحرك پر حادثه ترين  رندامعرض اين گونه حوادث قرار د
  .جرثقيل ها در اين موردند

ه قربانيان اين گونه حوادث معموالً در فضاهاي خطر ناك براي دسترسي به موارد فراكانت حوادث به وقوع پيوسته نشان مي دهد ك
  :زير دچار حادثه شده اند

 سيستم خنك كننده 

 جعبه ابزار 

 كنترل هاي جك تعادلي 

 ناحيه ي انجام تعميرات 

 انبار تجهيزات باربرداري 

در تمام مواردي كه . حادثه ي برخورد با افراد را ايجاد كندسقوط بار، واژگوني جرثقيل ها و شكسته شدن اجزاي جزثقيل نيز مي تواند 
اين افراد تصور مي كنند كه در آن . شخص وارد منطقه ي خطر شد و گير مي افتد، ناحيه يخطر خارج از منطقه ي ديد فرد قرار دارد
  .مي دهندلحظه راننده ي جرثقيل قصد چرخش نداشته، بنابراين به راحتي خود را در منطقه ي خطر قرار 
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جراحات شديد و مرگ و ميرهاي زيادي به واسطه ي بر خورد و گير افتادن بين اتاق راننده و بدنهي  :ريسك خطر 3ـ5ـ 1ـ3ـ8
كشنده گزارش شده است و بسياي از حوادث منجر به قطع عضو، ناشي از برخورد بدن با اجزاي متحرك بدون حفاظ در جرثقيل به وقوع 

  .پيوسته است

منطقه يچرخش اتاق راننده و وزنه هاي تعادلي بايد با موانع هشدار  :روش هاي پيشگيري از گير افتادن و برخورد 4ـ5ـ 1ـ3ـ8
  .دهنده و ايمني، محدود و متمايزشود تا مانعورود افراد متفرقه  به محدوده ي خطرشود

ين راننده و روي جرثقيل خارج مند تا ورود افراد متفرقه به را از كاب... تمام تجهيزات غير ضروري مانند جعبه ابزار، تجهيزات باربرداري و
  .ناحيه ي خطر كت شود

نصب ايينه ي بغلي و پشت براي مشاهده ي ناحيه ي كور پشت راننده ، قابل ذكر است كه در جرثقيل هاي مدرن امروزي براي سهولت 
كه راننده به راحتي مي توناد قسمت عقب دستگاه را استفاده شده ) CCTV(ديد راننده در فضاي پشت از دوربين هاي مدار بسته

  .مشاهدهكند

  .و بوق گردش دستگاه براي هشدار به نفرات، هنگام عمليات باررداري ضروري است) Reverse Alarm(استفاده از بوق دنده عقب

 .تاراده دستئر العمل كار با دو جرثقيل كه در يك فضاي كاري هم زمان مشغول كار هستند، ضروري اس

  

  محدوديت ديد: خطر ششم 6ـ 1ـ3ـ8

زماني كه جسمس بين راننده و ريگر يا عالمت ده قرر گيرد در اين حالت راننده نمي تواند عالمت هاي درست را  :تعريف 1ـ6ـ 1ـ3ـ8
  .دريافت نموده و تسلطي از لحاظ بينايي بر محدوده ي كار خويش ندارد

  :و دسته تقسيم مي شوندمحدوديت هاي ديد به د :شرح خطر 2ـ6ـ 1ـ3ـ8

 محدوديت به علت قرار گرفتن خود حرثقيل دريك موقعيت خاص 

 محدوديت به علت شرايط محيطي كار 

  ،ابعاد و بزرگي خود جرثقيل به تنهايي نقاطكور زيادي را ايجاد مي كند كه تماس مستقيم چشمي بين راننده باريگر
  . مايدعالمت ده، تعميركار يا ساير افراد را محدود مي ن

  ،راننده ي جرثقيل متحرك كابين دار، هنگام حركت بهسمت جلو يا عقب با نقاط كورزيادي مواجه خواهد بود، مخصوصا
  .به علت قرار گيري كابين در سمت چپ دستگاه راننده سمت راست دستگاه را به خوبي نمي بيند

 جعه آميزي تبديل كندشرايط زير مي تواند باربرداري ساده اي را باربرداري خطر ناك و فا:  
 در . بر در نقاطي خارج از ميدان ديد راننده قرار گيرد تدر بسياري از حاالت، شرايط كاري به گونه اي است كه نياز اس

در چنين شرايطي راننده . اين حالت بوم جرثقيل مي تواند در قسمت راست دستگاه محدوديتديد راننده را افزايش دهد
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يم با عالمت ده ارتباط مستقيم داشته باشد و يا از چند نفر عالمت ده كه در نقاط مختلف قرار بايد به خوبي توسط بي س
 .دارند و عالمت يكساني به راننده مي دهند كمك بگيرد

  در صورتي كه باري بايد در چند مرحله به طور پياپي در ارتفاع جابه جا شود راننده بايد به كمك عالمت ده از نوسان و
 .ر كه سبب محدوديت ديد او مي شود جلوگيري كندجابجايي با

  بسياري از افرادي كه مشغول فعاليت در مجاورت عمليات باربرداري هستند نظير جوش كار، نجار، آهنگر، مونتاژ كار، باال
اك نظير زير نا آگاهي اين افراد و قرار گيري آنها در موقعيتخطر ن. مي توانند سبب محدوديت ديد براي راننده شوند... رو و

 .بار مسبب حوادث ناگواري خواهد گرديد

هنگامي كه راننده ريگر، عالمت ده و تعمير كار نتوانند به خوبي يكديگر را ببينند يا بار معلق را مشاهده  :ريسك خطر 3ـ6ـ 1ـ3ـ8
  .كنند ريسك خطر بسيار زياد مي شود

مي نفرات درگير در اراديو بيسيم و عدم آموزش كافي تمر نظي) Lack Of Telecommunication(فقدان وسايل ارتباطي موثر
  .عمليات باربرداري نيز ريسك خطر را به مقدار قابل توجهي باال مي برد

يك عامل كليدي براي انجام عمليات باربرداري ايمن، برنامه ريزي براي كليه ي فعاليت ها پيش از  :راه هاي پيشگيري 4ـ6ـ 1ـ3ـ8
تعيين شرح جلسات وظايف و آشنا . توجيهي قبل از شروع كار و بيان خطرات موجود براي تمامي نفرات است شروع كار، انجام جلسات

  .كردن نفرات با وظايف مربوطه، نقش چشمگيري در كاهش وقوع اين گونه حوادث دارد

از وسايل ارتباطي نظير بيسيم و تلفن  به جاي استفاده ازچند نفر عالمت ده كه امكان دارددر انتقال عالئم دچار اشتباه شوند بهتر است
  .استفاده شود

استفاده از آژيرهاي خودكار، بوق، بلند گو و چراغ هاي هشدار دهنده گردان، روش مناسبي براي آگاه كردن و هشدار به نفراتي است كه در 
  .مجاورت عمليات مشغول كارند

  .فاقد هر گونه ترك خوردگي و اعوجاج باشند شيشه هاي اتاق راننده و آينه هاي اطراف بايد كامالً سالم و

  .راننده بايددر موقعيتي قرار گيرد كه عالمت ده خود را بهطور مستقيم مشاهده نمايد

  .موانع موجود در ميدان ديد راننده و عالمت ده تا حد ممكن بايد برداشته شود

  )Overturn(واژگوني جرثقل هنگام حركت :خطر هفتم 7ـ 1ـ3ـ8

به علت باال قرار گرفتن مركز گرانش جرثقيل هاي متحرك، ايننوع دستگاه ها به راحتي مي توانند واژگون شده و : تعريف 1ـ7ـ 1ـ3ـ8
  .خطرات زيادي را براي راننده و اطرافيان به وجود آورند

به آساني در  هنگام حركت از نقطه اي به نقطه ي ديگر ممكن است كه جرثقيل هاي متحرك هيدروليك، :شرح خطر 2ـ7ـ 1ـ3ـ8
  .جاده يا خاكريزها واژگون شوند شانه هاي
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هنگامي كه جرثقيل هاي هيدروليك به طرف .واژگوني متعدد اين گوه جرثقيل ا در امارها ثبت شده است :ريسك خطر 3ـ7ـ 1ـ3ـ8
باعث حبس شدن راننده  چپ كه كابين راننده قرار دارد واژگون مي شوند، صفحه ي فلزي سبك كابين به راحتي خرد شده و معموالً

  .پيش از فرار وي از كابين مي شود

وزن سبك صفحه ي فلزي اتاق رانندهدر اين گونه دستگاه ها كه . درجه به ندرت پايدارند 35اين گونه جرثقيل ها در شيب هاي بيش از 
جرثقيل هاي متحرك كه هم زمان . دندهنگام واژگوني هيچ گونه حفاظ ايمني براي راننده ي جرثقيل محسوب نمي شوند نيز قابل انتقا

بار را بلند كرده و حمل مي كند بيشنر در معرض خطر واژگوني قرار دارند، زيرا در اين جرثقيل با توجه به ارتفاعي كه از سطح زمين 
  .دارند، كمترينشين زمين مي تواند يك عامل مهم در واژگوني باشد

  .آنان افزايش يا كاهش پيدا كند) فاصله تا بار(  و كناره ها زماني اتفاق مي افتد كه شعاعواژگوني در اين جرثقيل در سه قسمت جلو، عقب 

  :واژگوني در جرثقيل هاي متحرك در شزايط زير مي تواند اتفاق بيفتد

 زاويه ي خيلي زياد بوم 

 بوم تلسكوپي( باز شدن بيش از حد بوم( 

 باال بردن مركزگرانش بار معلق 

 مي تواند تاثير منفي شديدي بر پايداري جرثقيل داشته باشد) شانه ي خاكي جاده( جه ي جادهشيب كناري دو يا سه در 

  :راه هاي پيشگيري 4ـ7ـ 1ـ3ـ8

 استفاده از كابين هاي ضدضربه و ضد خرد شدن در جرثقيل ها توسط سازندگان 

 جرثقيل متحرك( صاف و تراز بودن سطح جاده اي كه جرثقيل در ان كار مي كند( 

 اسب باد چرخ هافار من 

 زاويه و طول بو مناسب طبق جدول بار سازنده 

 پرهيز از حركت هاي سريع و شوك دهنده به دستگاه 

 كفپوش زير جك استفاده از جك هاي تعادلي به طور كامل به همراه 

 

  قطعات بوم جرثقيل) Dismantle(وبرچيدن ) Erection(برپايي: خطر هشتم 8ـ 1ـ3ـ8

قطعات بومدر جرثقيل هاي بوم خشك به طور كامل مهار نشوند هنگام برپايي و برچيدن قطعات، امكان فرو اگر  :تعريف 1ـ8ـ 1ـ3ـ8
  .ريختن آنها و ايجاد آسيب وجود دارد

كوتاه يا بلند كردن طول بوم يا حمل و نقل و جابجايي  قطعات بوم در جرثقيل هاي بوم خشك معموالً براي :شرح خطر 2ـ8ـ 1ـ3ـ8
فرو ريختنبئم در اين گونه جرثقيل ها زماني اتفاق مي افتد كه بوم به وضعيت افقي پايين آورده مي شود و . ر باز مي شوندبوم از يك ديگ
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اگر پينهاي پاييني كه بخش هاي بوم را به هم وصل . از نقطه ي راسبا تسمه هاي نگهدارنده آويزن شده اما به طور مناسب مهار نمي شود
  .ندف بوم سقوط كرده و ممكن است به نفراتي كه زير آن مشغول كارند آسيب جدي وارد سازدمي كند ناگهان بريده شو

هنگام باز كردن قطعات بوم در جرثقيل هاي بوم خشك، حداقل سه مورد از شرايط خطرناك زير كه مي  :ريسك خطر 3ـ8ـ 1ـ3ـ8
  :تواند منجر به حادثه شود متحمل است

 .ات كارنا آشنا بوده و آموزش كافي در اين زمينه نديده باشندكارگران و پرسنل مربوطه با تجهيز .1

 .منطقه ي نامناسبي براي عمليات باز كردن بوم انتخاب شده باشد .2

 .وقت كافي براي انجام ايمن كار وجود نداشته باشد .3

ر العمل هاي سازنده امكان قطعات بوم در اين گونه جرثقيل ها در صورت عدم نظارت بر اجراي دستو در طي عمليات باز كردن و بستن
  .وقوع حادثه براي نفرات وجود دارد

  راه هاي پيشگيري

محل انجام عمليات و دستورالعمل هاي سازنده را در مورد انجام ايمن عمليات در نظر داشته و از قبل با برنامه ريزي كار را  .1
 .شروع كنيد

 .توالي و ترتيب برپايي و برچيدن را دقيقاً رعايت كنيد .2

 .ز برپايي و برچيدن بوم يا بوم كمكي، ابتدا وزنه هاي تعادي دستگاه را وصل كنيدقبل ا .3

 .هر قطعه از بوم به طور مناسب روي كفي تريلي مهار كنيد .4

 .عالئم هشدار دهنده ي ايمني و نوار خطر در محدوده ي محل نجام عمليات نصب كنيد تا ز ورود افراد متفرقه جلوگيري شود .5

 .جرثقيل، با استانداردهاي مربوطه متناسب باشد راه هاي دسترسي به .6

 .انجام عمليات باز و بستن قعات جرثقيل، تداخلي در روند ساير فعاليت هاي هم جوار نداشته باشد .7

 براي بلند كردن قطعات بوم، اسلينگ را به تيرهاي اصلي بوم ببنديد نه به شبكه هاي داخلي .8

 .ب و يا باد در حسن كار در نظر رفته شودشرايط محيطي مانند آب و هواي شرجي و مرطو .9

تمام نفرات مشغول در اين فعاليت ها از تجهيزات حفاظت فردي مناسب مخصوصاً كمربند ايمني براي كار در ارتفاع استفاده  .10
 .كنند

 .نظم و ترتيب و نظافت در محوطه ي عمليات و باربرداري رعايت شود .11

  : متحركموارد ايمني در حين كار با جرثقيل   2ـ3ـ8

 .هرگز بار را با سرعت نگردانيد .1

براي جلوگيري از شكستن يا بريدن سيم بكسل و مطمئن شدن از اينكه باالبر مي تواند بار را به صورت ايمن بلند كند،  .2
 .قالب بايد با حداقل سيم بكسل مورد نياز درگير شود

 .خواهد شدچنانچه درگيري سيم بكسل با قرقره نامتقارن باشد سبب كج شدگي بار  .3
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 :براي به دست آوردن حداقل سيم بكسل مورد نياز از رابطه ي زير استفاده كنيد .4

  حداقل سيم بكسل مورد نياز برابر است با

  .و وزن بار است....) سيم بكسل، شگل و( كه در اين رابطه وزن بار معلق شامل وزن قالب وزن تجهيزات باربرداري
 .د به شكل مساوي باز شوندتلسكوپ هاي جرثقيل باي .5

بهتر است تا حد . باز شدن قسمت هاي اول و دوم بوم تلسكوپ به شكل خودكار بوده و قسمت هاي بعدي دستي است .6
 .ممكن به دليل استحكام بيشتر از قسمت هاي اول و دوم بوم استفاده شود

 .گي نشده باشددچار گره خوردگي، پيچ خوردگي، ساييدگي، كشيدگي و خورد) سيم بكسل( واير .7

 .واير دستگاه به درستي روي درام و قرقره ها قرار گرفته باشد .8

 .از هر گونه حركت شتابزده و سريع هنگام بيرون دادن يا جمع كردن تلسكوپ خودداري كنيد .9

 .به ياد داشته باشيد تمام حركت هاي جرثقيل بايد به آرامي انجام شود .10

 .ارد واير بايد حداقل دو دور روي درام باقي مانده باشدزماني كه قالب در پايين ترين سطح قرار د .11

 )Two Blocking(از تماس يافتن قالب جرثقيل با انتهاي بوم جلوگيري كنيد .12

رخ مي ) Two Blocking(هنگامي كه بار را بيش از اندازه باالبرده و يا تلسكوپ را بدون توجه به قالب بيرون مي دهيد .13
 .سيم بكسل شود دهد كه مي تواند منجر به پارگي

14. ATB يا قطع الكتريكي وسيله ي بسيار مهمي براي پيشگيري از حادثه است در نگهداري آن كوشا باشيد 

 .جرثقيل براي كشيدن بار نيست هرگز براي كشيدن بار از جرثقيل استفاده نكنيد .15

 .هنگام حركت با بار، در صورت امكان براي جلوگيري از نوسان بار آن را مهار كنيد .16

 .است حركت نكنيد) SWL(ز با باري كه وزنش نزديك به ظرفيت جرثقيل هرگ .17

 .هرگز با بارهاي بيرون زده از طرفين الستيك ها حركت نكنيد .18

 .در شيب ها اگر موقع حركت به چرخش نياز است پيش از آزاد كردن ترمزها، كالچ هاي مكانيكي را درگير كنيد .19

 .گاه قرار ندارد عقب نرويدهرگز تا زماني كه مطمئن نشديد كسي پشت دست .20

براي حركت در مسافت هاي طوالني، بوم جرثقيل هاي بوم خشك را متناسب با مسير حركت مستقر كنيد به اين معني  .21
 .كه در سراشيبي ها بوم به سمت عقب و در سربااليي بوم به سمت جلو قرار گيرد

ا قفل كنيد، ترمز چرخش را بكشيد و بوم را به طور سيني گردان دستگاه ر) در موافع ضروري( هنگام حركت در جاده ها .22
 .كامل پايين آورده و ببنديد

 .هنگام كار با جرثقيل از دست زدن به قسمت هاي گردنده خوداري كنيد .23

 .شعاع بار يا شعاع عملياتي از مركز چرخش دستگاه محاسبه مي شود نه از پين پايه بوم .24

 .كار كنيد )SWL(هميشه در محدوده ي ظرفيت مجاز دستگاه .25

تمامي اندازه ها و فواصل قيد شده در جدول بار دستگاه بر پايه ي عمليات در زمين محكم، مسطح و با جك هاي تعادلي  .26
 .در غير اين صورت طبق توصيه ي سازنده عمل كنيد. كامالً باز محاسبه شده اند

به اين صورت كه بار كمي از زمين به آرامي پيش از باربرداري بارهاي سنگين، پايداري و ثبات دستگاه را بررسي كنيد  .27
 .بلند كرده و متوقف كنيد سپس ترمزها را بررسي كنيد در صورت فقدان مشكل كار را ادامه دهيد
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به عبارت ديگر هرگر از نقطه ي واژگوني براي . هرگز از ثبات و پايداري دستگاه براي تعيين ظرفيت آن استفاده نكنيد .28
 .ل براي بلند كردن بار استفاده نكنيدنشان دادن توانايي جرثقي

بدين معناست كه در آن شعاع كاري، باري ) مانند بلند شدن جك هاي تعادلي( اگر آثار و نشانه هاي واژگوني وجود دارد .29
 .بيش از حد مجاز به دستگاه اعمال شده است

 جك هايتعادلي را تا جايي پايين بياوريد كه الستيك ها از سطح زمين جدا شوند .30

 .ميشه در حسن كار مخصوصاً پس از باربرداري سنگين، موقعيت جك ها را بررسي و تنظيم مجدد نمائيده .31

 .هميشه از تراز بودن دستگاه خود مطودن باشيد .32

 .تا حد ممكن از بوم با طول كوتناه تر استفاده كنيد .33

زيرا احتمال واژگوني يا شكست بوم  كامال، دقت كنيد) Extension(يا بوم افزايشي) Jib(در صورت استفاده از بوم كمكي .34
 .بسيار زياد است

 .در صورت استفاده از بوم كمكي يا بوم افزايشي از جدول بار مخصوص به آن استفاده كنيد .35

 .حركت جرثقيل با بوم كمكي يا بوم افزايشي باز، بايد بسيار با احتياط صورت گيرد .36

 .كند اجازه ندهيد كه بار، به بوم يا جك هاي تغادلي برخورد .37

 .در صورت برخورد بار با بوم، بوم حتماً بايد توسط كارشناس مربوطه، بازرسي شود .38

 .هستند تا حد امكان نزديك به زمين جا به جا كنيد) SWL(بارهايي را كه وزن آنها بسيار نزديك به ظرفيت مجاز دستگاه .39

 .بار كامالً متقارن در سيم بكسل قرار گيرد .40

 .ز بار باشدقالب جرثقيل دقيقاً روي مرك .41

براي جلوگيري از برگشتن بوم طراحي نشده است قبل از تماس ) Boom Stops(برخالف باور همگاني، نگهدارنده ي بوم .42
 .بوم با نگهدارندهي بوم، مطمئن شويد كه سيم بكسل باالبرنده ي بوم غير فعال شده است

به زاويه ي ) A(است كه زاويه ي بوم و سيم بكسليكي ديگر از مواقعي كه برگشت رو به عقب بوم اتفاق مي افتذ زماني  .43
معموالً زماني كه از تك واير براي بلند كردن بار استفاده مي شود، وزش باد و بارگذاري . نزديك شود) B(سيم باالبر با بوم 

مشكلي به  اگر از دو يا چند رشته سيم بكسل استفاده شود معموالً. ضربه اي وضعيت را خطرناك تر و ناايمن تر مي كند
 .وجود نمي آيد

تمام سيم بكسل ها بايد سفت و كامالً صاف و به طور صحيح روي درام جمع كننده پيپيده شوند غلط و يا ناصاف پيچيده  .44
 شدن سيم بكسل مي تواند باعث بريدگي آن شود

 .كنيددر حين نصب سيم بكسل روي درام جمع كننده براي جلوگيري از شل شدن آن بايد به روش زير عمل  .45

 .مي تواند بر اثر تنظيم نبودن زاويه ي قرقره ي پاشنه به وجود آيد) سيم بكسل( ناهموار جمع شدن واير .46

 .هنگام نصب سيم بكسل روي درام جمع كننده براي ثابت ماندن زاويه هميشه ميله ي راهنما را درنظر داشته باشيد .47

 .توصيه ي سازنده و به شكل زير باشد نحوه ي اتصال سيم بكسل به درام جمع كننده بايد مطابق با .48

 .ناهموار جمع شدن سيم بكسل مي تواند بر اثر ايست ناگهاني بار به وجود آيد .49

زماني كه بوم باال مي رود به علت . ناهموار جمع شدن سيم بكسل مي تواند بر اثر سبك بودن وزن قالب اتفاق بيفتد .50
 .مي شودنداشتن نيروي كالفي قالب، سيم بكسل ناهموار جمع 
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. نگهدارنده اهميت زيادي در جلوگيري از دررفتن سيم بكسل دارد) Wedge(نحوه ي اتصال سيم بكسل به گوه ي  .51
) Dead End(هيچ گاه قسمت مرده. چگونگي اتصال درست سيم بكسل به گوه در شكل هاي زير نشان داده مي شود

 .متصل شود) واير زنده( سيم بكسل نبايد به سيم بكسل اصلي

 .برابر قطر سيم بكسل باشد 6 ل سيم بكسل آزاد بيرون آمده از گوه حداقل بايدطو .52

 .كج شدن گوه باعث آسيب ديدگي سيم بكسل مي شود .53

 .استاندارد طبق توصيه سازنده جرثقيل مطابق عكس هاي زير بوده و به كار رود) Wedge(اجزاي گوه ي .54

 .براي اين كار استفاده نكنيد) shackle( نيد و از شگلهميشه گوه را به صورت مستقيم به گوي فلزي قالب وصل ك .55

. برخورد بوم جرثقيل با اجسام ثابت و يا برخورد بار با بوم مي تواند باعث ضعيف شدن بوم و حتي شكستن آن شود .56
 .توانايي بوم در باالبري به صاف بودن هميشگي بوم و اجزاي آن بستگي دارد

وقتي بار بلند مي شود . ور ايمن بار را از حالت افقي به حالت عمودي بلند كندمطمئن شويد كه جرثقيل مي تواند به ط .57
 .فاصله افزايش يافته و ظرفيت جرثقيل كم خواهد شد

هنگام پايين آوردن بار مراقب باشيد ريگر، شما يا افراد ديگر زير و نزديك بار قرار نگرفته باشند و هميشه به عالمت هاي  .58
 .باشيد عالمت ده خود توجه داشته

تمام حركات جرثقيل را تحت كنترل خود داشته باشيد مخصوصاً هنگام باالبردن و پايين آوردن بار، دستگاه را به دقت و  .59
 .شكسته شدن بوم حوادث شديدي را به دنبال دارد. به آرامي كنترل كنيد

ي كند و در صورت مشاهده ي هر در جرثقيل هاي بوم تلسكوپي راننده بايد موارد و مناطق حساس زير را هميشه بازرس .60
 گونه نقصي به بازرسان مربوطه اطالع دهد

هميشه به كمك ترازسنج خود از تراز . در صورت نامتعادل بودن جرثقيل و تراز نبودن، بار به يك سمت كشيده مي شود .61
 .بودن دستگاه مطمئن باشيد

. رثقيل، موجب كاهش ظرفيت جرثقيل مي شودهنگام حركتدر سراشيبي، افزايش فاصله ي به وجود آمده بين بار و ج .62
 مراقب باشيد

كشيده شدن بار به يك سمت زماني اتفاق مي افتد كه دستگاه تراز نباشد يا بوم جرثقيل گردش سريع كرده و يا هنگام  .63
 .گردش بار، ترمز ناگهاني زده شود

 .مقدار زيادي كاهش دهد گردش سريع بار نيز مي تواند باعث افزايش فاصله شده و ظرفيت دستگاه را به .64

در اين حالت هرگز بار را بلند نكنيد، . گاهي نزديك شدن به بار به داليلي مقدور نبست و فاصله ي دسترسي زياد است .65
 .اين كار موجب كشيده شدن بوم به سمت بيرون كهش ظرفيت مي شود

ت داخل قرار گرفته باشد پس از بلند كردن هميشه قالب و بار بايد در يك راستا و به حالت عمودي باشند اگر بار در سم .66
 .بار، به سمت جلو حركت كرده و باعث افزايش فاصله و كاهش ظرفيت مي شود

 .ايست ناگهاني بار معلق، باعث افزايش وزن بار و در  نتيجه كاهش ظرفيت جرثقيل مي شود .67

 .رفيت جرثقيل شودبيرون كشيدن بار به وسيله ثي تكان هاي شديد و مكرر مي تواند باعث كاهش ظ .68

هنگامي كه از دو يا چند جرثقيل براي بلند كردن يك بار استفاده مي شود، يك فرد تعيين شده از جانب مراجع، مسئول  .69
مسئول عمليات را آناليز كرده و كليه ي پرسنل را نسبت . راننده بايد از دستورات اين فرد اطاعت كند. عمليات خواهد بود
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اين شخص همچنين بايد ضرورت . ب، بستن درست بار و جابجايي هاي مورد نياز هدايت كندبه استقرار در محل مناس
كاهش ظرفيت جرثقيل، محل قرارگيري بار، محل قرار گرفتن بوم، وضعيت زمين و سرعت جا به جايي بار را نيز تعيين 

 .كند

كيبي بلند نكنيد حتي اگر وزن كلي آن بار ها دو يا تعداد بيشتري بار مجزا را با يك مرحله عمليات باربرداري به صورت تر .70
 .در حد ظرفيت باربرداري جرثقيل باشد

چرخش را به آرامي انجام دهيد تا از حركت رو به بيرون . هنگام چرخش بوم جرثقيل مراقب نيروي گريز از مركز باشيد .71
 .بار به دليل وجود نيروي گريز از مركز جلوگيري شود

 .را براي مهار كردن بار به ريگر خود يادآوري كنيد) Tagline(استفاده از طناب مهار .72

 .هرگز فراتر از زاوياي تعريف شده در جدول بار و توصيه ي سازنده كار نكنيد. مراقب برگشت رو به عقب بوم باشيد .73

ناگهاني  از حركت و يا ايستادن. برگشت رو به عقب بوم زماني اتفاق مي افتد كه در حالت حركت زاويه ي بوم زياد باشد .74
 .بايد پرهيز گردد

 .هنگام كار با جرثقيل در نزديكي كارگراني كه در نقاط مرتفع كار مي كنند بسيار احتياط كنيد .75

 .هنگام پايين آوردن بار از نيروي موتور براي مهار بار استفاده كنيد .76

زه ي كافي بلند شده و به اتاق باشيد تا بوم به اندا) در جرثقيل بوم تراك( هنگام چرخش بوم مراقب كابين حمل كننده .77
 .راننده برخورد نكند

) كيلومتر بر ساعت 36( متر بر ثانيه 10در مواقعي كه سرعت باد فراتر از  SOE-std-1090-2007براساس استاندارد  .78
 وك بوم جرثقيل است و راننده نبايد سرعت باد را از باالينمرجع اندازه گيري سرعت باد . شوداست كار بايد متوقف 

 . كابين خود در نظر بگيرد

 ابزار، قوطي هاي روغن، فيوزهاي اضافي و ساير وسايل مورد نيز بايد در جعبه ابزار نگهداري شوند .79

در صورتي كه با چند جرثقيل در يك مكان مشغول فعاليت هستيد با ساير رانندگان قبل از كار هماهنگي هاي الزم انجام  .80
 .شود

  .جا به جايي و حركت جرثقيل نيازمند موارد زير و مهارت زياد راننده است براي باال بردن بار و هم زمان
 توصيه ي سازنده هنگام حركت جرثقيل با بار رعايت شود. 

 كار براساس جدول بار انجام شود. 

 بار تا حد ممكن نزديك زمين و نزديك جرثقيل باشد. 

 مسير حركت صاف، محكم و هموار باشد. 

 يه ي سازنده باشدحداكثر سرعت مجاز طبق توص. 

 مراتب موانع اطراف، ساختمان ها، افراد و خطوط برق باشيد 

 تا حد ممكن بوم كوتاه باشد. 

 وضعيت الستيك ها، ابعاد، اندازه، فشار باد مطابق توصيه ي سازنده باشد. 
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  )تاور كرين(جرثقيل هاي برجي :   4ـ8

  خطرات عمده هنگام كار با جرثقيل هاي برجي 1ـ4ـ8

 ...نقص در هر يك از اجزاي جرثقيل مانند بوم، سيم بكسل و :نقص ساختاري  1ـ 1ـ4ـ8

واژگوني جرثقيل هاي برجي مي تواند نتيجه ي نقص در اجزاي ساختاري بوده باشد كه به طور مناسب قسمت هاي مختلف در كنار 
  .اق بيفتديكديگر قرار داده نشده باشند يا به دليل اضافه بار يا خستگي و خوردگي فلز اتف

عوامل موثر . واژگوني اين نوع جرثقيل ها مي تواند به علت عدم پايداري آن هنگام اضافه بار اتفاق بيفتد :واژگوني جرثقيل 2ـ 1ـ4ـ8
 :در واژگوني جرثقيل برجي عبارتند از

 وزنه هاي خيلي سبك يا خيلي سنگين هر دو خطرناكند( عدم استفاده صحيح از وزنه هاي تعادلي( 

 نادرست پيچ و مهره هاي اتصال دهنده بستن 

 عدم نصب صحيح تيرهاي اتصالي 

 طراحي ضعيف ستون جرثقيل 

  .واژگوني جرثقيل هاي برجي به طور معمول نادر است ولي ساير حوادث و شبه حوادث امكان وقوع دارد

 ..).اختمان ها وجرثقيل هاي ديگر، خطوط برق، س( برخورد و تماس جرثقيل با ساير تاسيسات مجاور 3ـ 1ـ4ـ8

خطرات موجود در مجاورت محل نصب جرثقيل برجي مانند برخورد با ساير جرثقيل ها، ساختمان ها و يا تاسيسات مجاور بايد در نظر 
تكيه بر سيستم هاي ضد برخورد كه در اين جرثقيل ها طراحي شده به تنهايي براي جلوگيري از حادثه كافي نيست و راننده . گرفته شود

  .توجه و دقت كافي داشته باشد بايد

 )هنگام برپايي يا برچيدن جرثقيل( سقوط اشياء 4ـ 1ـ4ـ8

 )هنگام برپايي يا برچيدن جرثقيل( سقوط افراد از ارتفاع 5ـ 1ـ4ـ8

گاه نقص در روش بستن و بلند كردن بار يا كنترل ضعيف بار معلق توسط راننده باعث برخورد بار به ستون  6ـ 1ـ4ـ8
 .سقوط بار بر روي زمين و سازه هاي زير آن مي شود جرثقيل يا

  

  جرثقيل هاي برجي) Dismantle(و برچيدن) Erection(مواد ايمني هنگام برپايي 2ـ4ـ8

  .طبق دستورات سازنده و طراح جرثقيل و استانداردهاي معتبر، عمليات برپايي و برچيدن انجام شود 
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 پايداري دستگاه در نظر گرفته شود. 

  منفي روي ساير تاسيسات مجاور لحاظ شودتاثيرات. 

 استفاده از ابزار دستي، ماشين ابزار و تجهيزان ويژه و مناسب اين عمليات مهم است. 

 اجزاي در حال نصب به خوبي مهار شده و كنترل شوند. 

 شرايط محيطي مانند رطوبت و باد شديد در نظر گرفته شود. 

  شودرويه هاي نصب تجهيزات برقي دستگاه رعايت. 

 از افراد ماهر و مجاز براي برپايي و برچيدن استفاده شود. 

 هرگز بدون مهار قالب پاييني، نبايد قالب جديد را روي آن سوار كرد( ترتيب در عمليات برپايي و برچيدن لحاظ شود(. 

 به ياد داشته باشيد تا زماني كه يك قطعه را محكم سر جاي خويش نبسته اند هرگز آن را رها نكنيد. 

 پيچ و مهره هاي خيلي سفت يا خيلي شل هر دو خطرناكند( استفاده از پيچ و مهره هاي سالم و استاندارد(. 

 برپايي و برچيدن جرثقيل بهتر است در خارج از زمان كاري انجام شود تا افراد كمتري در معرض خطر باشند. 

 گام باال بردن قالب نصاب، جلوگيري شوداز تردد نفرات در پشت، زير و اطراف جرثقيل و وزنه هاي تعادلي هن. 

 هر گونه عمليات چرخشي هنگام باال بردن قالب نصاب ممنوع است. 

  كيلومتر بر ساعت است 36حداكثر سرعت با مجاز هنگام عمليات باال بردن قالب نصاب. 

 ذاري شوندبراي جلوگيري از سقوط نفرات، تمام پرتگاه ها و لبه ها توسط نرده ها و توري فلزي حفاظ گ. 

 هنگام برپايي و برچيدن مراقب خطوط برق هوايي باشيد. 

 تمام نفرات هنگام كار بايد از وسايل حفاظت فردي مخصوصاً كمربند ايمني)Safety Harness (استفاده كنند. 

  اك متر از ستون جرثقيل به عنوان منطقه ي خطر ن 20هنگام عمليات برپايي يا برچيدن جرثقيل حداقل به فاصله ي
 .توسط نوار خطر و موانع ايمني مشخص شود

 كليه ي ابزار آالت دستي)Hand Tools ( بايد به طور مناسب براي جلوگيري از سقوط اشياء به كمك طناب به جايي
 .بسته شوند

 گاه براي جلوگيري از سقوط اشياء از ارتفاع از توري فلزي)Wire Mesh ( كه به دور قالب نصاب وصل مي شود استفاده
 .ابعاد مش بايد متناسب با پيچ و مهره ها و شفت هاي مورد استفاده باشد. مي شود

 تمام سطوح راهروها و راه پله ها بايد از مواد غير لغزنده مانند، صفحات فلزي آجدار پوشيده شود. 

  :شانگرها و تجهيزات ايمنين 3ـ4ـ8

در اين دستگاه ها تعبيه شده كه تا حد ) L.I: Load Indicator(براي جلوگيري از اضافه بار، دستگاه هاي نشانگر ظرفيت بار .1
 .زيادي خطر واژگوني را به حداقل مي رساند

نشانگر محدود كننده ي حركت جرثقيل براي پيشگيري از هر گونه آسيب فيزيكي به جرثقيل يا هر يك از اجزاي آن هنگام جا  .2
 .به جايي جرثقيل طراحي شده است

ن نشانگر شعاع بار معلق را كه معموالً از مركز گردش جرثقيل محاسبه مي شود بر حسب متر اندازه اي: نشانگر شعاع عملياتي .3
 .گيري كرده و در صورت فراتر بودن از حد مجاز ضمن اعالم به راننده، عمليات را متوقف مي كند
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تي، وضعيت بار و محل فرود آمدن اين دوربين ها به راننده كمك مي كنند كه وضعيت منطقه ي عمليا: دوربين هاي مدار بسته .4
 .بار را تحت كنترل داشته باشد

) مانند باد شديد( و وضعيت نا مناسب جوي) در شعاع كاري مشخص( با اين حال، ساختار و پايداري آن تحت تاثير بارهاي بيش از طرفيت
و تحت كنترل ) Lifting Plan(طرح باربرداريلذا ضروري است تمامي عمليات بار برداري در اين نوع جرثقيل ها براساس . قرار دارد

  .شخص با صالحيت انجام شود

براي پيشگيري از اثرات مخرب باد، باد سنج و بادنمايي در نوك بوم تعبيه شده كه هر لحظه وضعيت جوي و مسير وزش باد را به اطالع 
متر بر ثانيه در نظر گرفته  20هاي برجي هنگام كار براي جرثقيل  AS1418حداكثر سرعت باد مجاز طبق استاندارد . راننده مي رساند

 .است

  

  :) ACRS: Anti-Collision Radio System(سيستم ضد برخورد 4ـ4ـ8

در اين سيستم . ، رتباطي راديويي بين رانندگان جرثقيل است كه در اين مكان، كنار هم در حال كار هستندACRSسيستم ضد برخورد يا 
. بي سيم جداگانه بوده و تمام بي سيم ا داراي فركانس واحدند و هر راننده ي مجاور خود ارتباط راديويي دارد هر راننده داراي يك راديو

هنگامي كه يك جرثقيل با بوم بلند، به سيم بكسل جرثقيل ديگر در حال نزديك شدن است راننده ي جرثقيل دوم به راننده ي جرثقيل 
  .ز برخورد جلوگيري شودبوم بلند تر هشدار راديديي مي دهد تا ا

  .اين سيستم قبل از برپايي جرثقيل باد در دستگاه نصب شده و نحوه ي كار با آن به رانندگان و افراد تعمير كار آموزش داده شود

  ...قابل ذكر است اين ارتباط راديويي بين جرثقيل هاي برجي موجود برقرار است نه بين جرثقيل هاي متحرك، بوم خشك و

  : يف و مسئوليت هاي راننده جرثقيل برجيوظا 5ـ4ـ8

 راننده بايد مدل، مشخصات، نحوه ي عملكرد و محدوديت هاي جرثقيل را بشناسد. 

 نگي استفاده از دستورالعمل هاي عملياتي جرثقيل را بداند.چگ. 

 نحوه ي استفاده از جدول بار و محاسبه ي وزن خالص بار را بداند. 

  تعمير و نگهداري آشنا باشدبا دستور العمل هاي بازرسي و. 

 را بشناسد... خطرات مربوط به كار خود شامل خطوط برق هوايي، ساختمان ها و جرثقيل هاي مجاور و. 

 با روش هاي بستن بار آشنا باشد. 

 بازرسي قبل از شروع كار را طبق چك ليست هاي مربوطه انجام دهد. 

 ر معلق حضور نداشته باشندمراقب باشد افراد متفرقه در محوطه عمليات و زير با. 

 از لحاظ شرايط فيزيكي و روحي، آمادگي انجام كار را داشته باشد. 
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  : )سيم بكسل انداز( آشنايي با ريگر 6ـ4ـ8

اما گاهي براساس شرايط كار به جاي فرد عالمت ده نيز . فردي است آشنا به روش هاي باز و بسته كردن بار كه وظيفه ي اصلي اوست
  . مت دهي به راننده ي جرثقيل را به عهده مي گيردوظيفه ي عال

  

  : دستور العمل دسترسي به نواحي كار در جرثقيل برجي 7ـ4ـ8

 فرد تا زماني كه به قسمت . بين راننده ي جرثقيل باال يا پايين باال يا پايين مي روند بايد ارتباط مناسب راديويي برقرار باشد
مستقيم برقرار بوده و در صورت رسيدن به ناحيه ي گردنده با اجازه ي راننده مي تواند گردنده ي جرثقيل نرسيده اين ارتباط 

 .به كار ادامه دهد

 افرادي كه مجوز باال رفتن و دسترسي به جرثقيل را ندارند بايد براي انجام كار مجوز مربوطه را دريافت كنند. 

 تمام حركات جرثقيل بايد متوقف شده باشد ( تحت شرايط خاص هيچ فردياجازه ندارد به بوم دسترسي پيدا كند مگر با مجوز و
 )و كنترل ها فعال باشند

 تنها راننده جرثقيل، تعميركاران، ناظران و بازرسين اجرايي و ايمني مجاز به باال رفتن و دسترسي به جرثقيل هستند. 

 كار و ابتداي نردبان ها نصب شودني براي جلوگيري از ورود نفرات متفرقه بايد در محل مده و ايعالئم هشداردهن. 

  هنگام باال رفتن از جرثقيل، استفاده ازPPE و بستن كمربند ايمني )Safety Harness (الزاميست. 

 يكي از مهم ترين روش هاي پيشگيري از حوادث، استفاده از روش ناحيه بندي در اطراف جرثقيل است.  
 نواحي قابل دسترسي جرثقيل برجي به سه ناحيه )Zone (تقسيم مي شوند.  
 مناطقي كه حفاظت از لبه هاي آن انجام شده است و هيچ گونه خطر مكانيكي و گير افتادگي وجود ندارد مانند برج : ناحيه اول

 و اتاق راننده

 مناطقي كه حفاظت از لبه هاي آن انجام شده است ولي خطرات مكانيكي و گير افتادگي وجود دارد مانند بوم : ناحيه دوم
 كمكي

 نه حفاظت از لبه هاي آن انجام نشده است و حضور در آن نيازمند تجهيزات سقوط از ارتفاع استوهيچ گ: ناحيه سوم. 
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  جرثقيل هاي سقفي:  5ـ8

  راننده ي جرثقيل بايد در حين كار توجه ي كامل به عمليات داشته باشد و از مواردي كه تمركز وي را منحرف مي كند دوري
 .نمايد

 ثقيل مسئوليت مستقيم ايمني عمليات را برعهده داردراننده ي جر. 

 در صورت بروز شرايط نا ايمن و موارد خطر ناك راننده بايد كار را متوقف كند. 

 براي هشدار پرسنل محوطه عمليات استفاده كند... راننده بايد هنگام حركت جرثقيل از آزير هشدار دهنده، بوق، بلندگو و. 

 ر نفرات ممنوع استجا به جايي بار از روي س. 

 اگر كليد وضعيت اضطراري را هنگام عمليات باربرداري فعال كرده ايد تا حصول شرايط ايمن آن را غير فعال نكنيد. 

 در صورت نياز به تعميرات و تنظيمات به ناظر مربوطه . هنگام پايان كار تمام كليد و سوئيچ ها را در وضعيت خاموش قرار دهيد
 .گزارش دهيد

  تناژ مجاز دستگاهمقدار )SWL (به صورت درشت و خوانا روي پل دستگاه نوشته شود. 

 تمام راه روها و مسيرهاي رفت و آمد جرثقيل بايد فاقد هر گونه مانعي براي تردد باشد. 

 فاصله ي مجاز بين دو جرثقيل كه روي يك ريل رفت و آمد مي كنند براي جلوگيري از برخورد در نظر گرفته شود. 

 رثقيل هايي كه در بيرون از ساختمان نصب شده اند تمهيداتي براي جلوگيري از اثر مخرب باد براي آنها در نظر گرفته تمام ج
 )اين تمهيدات شامل استفاده از گيره هاي مخصوص بستن جرثقيل به ريا، مهارهاي ضربدري و ترمزهاي ويژه اند( شود

  شده وجود داشته باشددر اتاق راننده يك دستگاه كپسول آتش نشاني سارژ. 

 بايد در ... براي جلوگيري از ايجاد بي نظمي و دسترسي آسان، تمام ابزارهاي دستي، فيوزها، كليدهاي برقي، ظرف روغن و
 .جعبه ابزار قرار داده شوند و از پراكنده بودن آنها در اتاق راننده جلوگيري شود

 مگنت آن روزانه بازرسي شود و هنگام حمل بارهاي خطرناك مانند  حتماً) آهن ربا( در صورت استفاده از جرثقيل مگنت دار
مواد مذاب و بارهايي كه به وسيله ي جرثقيل مگنت دار حمل مي شود عالئم مخصوص داده شود كه كارگران خود را به محل 

 .امن برسانند و تا رسيدن كارگران به محل امن حركت باالبر بايد متوقف شود

  مگنت دار رعايت موارد  زير حائز اهميت استدر مورد جرثقيل هاي: 

 ق آن به طر مرتب بازرسي و نگهداري شوديان الكترو مغناطيس و مقاومت عايمدار جر. 

 طراحي كليدهاي كنترل مگنت بايد به گونه اي باشد كه از به كار افتادن خود به خودي آنها جلوگيري شود. 

  جاي مخصوص خود قرار دهيدزماني كه از مگنت استفاده نمي شود آن را در. 

 هدايت و جابه جايي بار توسط جرثقيل مگنت دار از باالي سر و نزديك نفرات اكيداً ممنوع است. 

 كابل مدار جريان الكترومغناطيسي در همه حال بايد در وضعيت كشيده شده قرار گرفته باشد. 

 هميشه مسير حركت جرثقيل را تميز و خلوت نگه داريد 

 رده، روزنامه، پوستر و عكس و ساير موارد مشابه در اتاق راننده كه مانع ديد مستقيم راننده شده و يا باعث نصب هر گونه پ
 .حواس پرتي وي مي شوند ممنوع است

 شيشه هاي اتاق راننده بايد سالم و فاقد هر گونه شكستگي بوده و روزانه توسط راننده تميز شود. 
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 گر، دكمه ها و پدال هاي نصب شده در اتاق راننده خارج از توصيه هاي سازنده ممنوع هر گونه تغيير در وضعيت اهرم هاي عمل
 .است

 اتاق راننده بايد در موقعيتي قرار گرفته باشد كه مشرف بر كل عمليات باشد. 

 هرو تعبيه چنانچه اتاق راننده به راهروي خروجي متصل باشد، در اتاق راننده مي تواند به سمت خارج اتاق باز شود و اگر را
 .نشده باشد، در اتاق بايد به سمت داخل اتاق باز شود

  چنانچه به دليلي راننده نتواند بار را مشاهده كند توسط وسايلي نظير راديو بي سيم، تلفن، آسسنه، دوربين مدار بسته و فرد
 .عالمت ده بايد از موقعيت دقيق بار و شرايط عمليات آگاه شود

 اي كنترلي و عملگر اتاق آسان باشددسترسي راننده به اهرم ه. 

  در ساختار كابين از مواردي استفاده شود كه در صورت سقوط اشياء روي كابين يا برخورد كابين با موانع، مقاومت كافي داشته
 .باشد

 در مناطقي كه كار، گرم انجام مي شود مانند كوره هاي ذوب فلز، كابين از مواد عايق حرارت ساخته شود. 

 و ساختار كابين از مواد نسوز استفاده شود در بدنه. 

  متر است 2حداقل فاصله ي ايمن زير كابين تا سطح كار و اجناس انبار شده. 

 براي دسترسي به اتاق راننده از راهرو، نردبان يا سكوهاي كاري استفاده شود. 

 داخل كابين و اطراف آن و راهروها از روشنايي كافي برخوردار باشد. 

 ليات باربرداري از روشنايي كافي برخوردار باشدمحوطه ي عم. 

 تمام مسيرهاي جا به جايي و ريل هاي حركت از مواد مقاوم ساخته شده و اين مسيرها به خوبي محكم و مهار شوند. 

 ريل هاي جرثقيل بايد موازي با يكديگر بوده و دو ريل متوالي كامالً با يكديگر در يك راستا باشند. 

 رهاي انتهاي پل مقاومت كافي در برابر ضربات احتمالي داشته باشندموانع و ضربه گي. 

 ابعاد ضربه گير بايد از ابعاد چرخ انتهاي پل بزرگتر باشد. 

  چنانچه انتهاي ريل حركت پل و واگن براي كاهش سرعت به شكل منحني باال آورده شده باشد، حداقل ارتفاع انحناي ريل ها
 .رك باشدبرابر بلندي محور چرخ هاي متح

 ضربه گيرها بايد براي حداكثر سرعت جرقثيل و بيشترين بار و فشار ممكن طراحي و نصب شوند 

 ضربه گيرها بايد روزانه قبل از شروع شيفت كاري بازرسي شوند 

  ضربه گيرهايTrolley از مواد مقاوم ساخته شده و به طور مناسب مهار شوند. 

 ،برش كاري و سنگ زني روي پل، خر پاها، هر گونه عمليات كار گرم نظير جوش كاري  Trolley و مسير حركت بدون مجوز و
 .توصيه ي سازنده ممنوع است

 ساختماني كه جرثقيل سقفي روي آن نصب شده از مقاومت و استحكام كافي به خصوص در زير بنا و ستون برخوردار باشد. 

  در دو ارتفاع كمر و زانو نصب مي شوند مجهز شودراهروهاي منتهي به اتاق راننده بايد با نرده هاي محافظ كه. 

 غزندهدر كف راهروها بايد از مواد غير ل )Anti-Skid (استفاده شود. 

 استفاده از چوب در راهروهاي جرثقيل هاي كه مواد مذاب جابه جا مي كنند ممنوع است. 

 استفاده از نردبان هاي چوبي ممنوع است (تمامي نردبان هاي منتهي به سكوهاي كاري بايد محكم در جاي خود بسته شوند( 
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  سانتي متر بيشتر نباشد 33فاصله بين پله هاي نردبان از. 

 گردگيرهاي ريل )Rail Sweep (براي جلوگيري از تجمع گرد و غبار بايد در مسير و جلوي چرخ ها نصب شوند. 

 تمام اجزاء و قطعات متحرك بايد حفاظ گذاري شوند. 

 د به خوبي مهار شده و فقط توسط افراد مجاز براي بازرسي و تعميرات باز شوندحفاظ هاي نصب شده باي 

 ترمزهاي جرثقيل قبل از شروع شيفت كاري توسط راننده بازرسي شود. 

 جرثقيل حداقل بايد عالوه بر ترمز مكانيكي به ترمز الكتريكي يا هيدروليكي نيز مجهز شود. 

 دن نيروي محركه ي جرثقيل، از كاز نيفتندترمزها طوري طراحي شوند تا در صورت قطع ش. 

 ترمزهاي جرثقيل از مواد مقاوم در برابر حرارت، سايش و خوردگي ساخته شوند. 

 ترمزهاي جرثقيل از مواد مقاوم در برابر حرارت، سايش و خوردگي ساخته شوند. 

 في داشته باشندترمزهاو وسايل نگهدارنده باالبر در برابر حداكثر بار و سرعت جرثقيل مقاومت كا. 

 سطح پدال ترمز از مواد غير لغزنده ساخته شود. 

  سانتي متر حركت نكند 10از زمان فشردن پدال ترمز تا توقف كامل دستگاه، جرثقيل بيش از. 

 محل نصب ترمزهاي پايي و دستي در اتاق راننده، كمترين فاصله را تا راننده داشته باشند. 

 مواد مذاب و شيميايي را جا به جا مي كنند ترمز اضطراري بايد تعبيه شوددر جرثقيل هايي كه بارهاي سنگين ،. 

  ترمز اضطراري به گونه اي باشد كه در زمان قطع برق يا زماني كه راننده فرمان مي دهد حركت را به صورت خودكار متوقف
 .كند

 دستگاه يا وجود هر گونه نقص حركت باالبر را  تمام باالبرها بايد مجهز به ترمزهاي نگهدارنده باشند كه در زمان خاموش شدن
 .متوقف كند

  جرثقيل هايي كهSWL  تن يا بيشتر است بايد داراي دو ترمز الكتريكي و يا يك ترمز مكانيكي و يك ترمز الكتريكي  5آنها
 .باشند

 در زماني كه بار توسط جرثقيل پايين آورده مي شود از ترمزهاي مكانيمكي استفاده شود. 

 ل هاي دروازه اي كه در محيط هاي باز كار مي كنند بايد به ترمزهايي مجهز شوند كه در شرايط باد شديد بتوانند جرثقي
 .عمليات را متوقف كنند

 راننده ي جرثقيل بايد با نحوه ي استفاده و موقعيت هر ترمز آشنا باشد. 

 وليكي روزانه اندازه گيري شوددر صورت استفاده از ترمزهاي هيدروليكي، نوع، سطح و مقدار روغن هيدر. 

 تمامي چرخ دنده ها، زنجيرها و قسمت هاي متحرك ترمزهاي مكانيكي بازرسي و روغن كاري شوند 

 لنت هاي ترمز از مواد عايق حرارت ساخته شوند. 

 داز مواد مقاوم در برابر حرارت و سايش ساخته شون... تمام سطوح سايشي و اصطكاكي مانند ترمز، ديسك،كالچ و. 
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  تعريف فضاهاي خطرناك:   6ـ8

فضاهاي خطرناك براي كار با جرثقيل به محيط هايي اطالق مي شود كه خارج از وضعيت هاي عادي و روزمره بوده و به نوعي با مواد 
راي سالمتي انسان راديواكتيو، مواد شيميايي و سمي مواد قابل اشتغال و انفجار و محيط هاي خيلي گرم در ارتباط باشند و اتمسفر آن ب

  .مضر باشد

ها از استانداردهاي خاص خود پيروي مي كنند و براي كار در اين محيط ها، استانداردها و سختگيري هاي خاصي اعمال ه فضاناين گو
معاينات تمام افرادي كه در اين گونه محيط ها مشغول به كارند آموزش هاي ويژه اي را گذرانده اند و به طور پيوسته تحت . شده است

تجهيزات و وسايلي كه در اين فضاها مورد استفاده قرار مي گيرند داراي شرايط خاصي هستند كه در ادامه بيان . دقيق پزشكي قراردارند
  .مي شود

  

  : موارد ايمني كار در فضاهاي خطرناك:  1 ـ6ـ8

 يواكتيو برقرار شودتا حد ممكن سعي مي شود كمترين ميزان مواجهه با مواد خطرناك مخصوصاً مواد راد. 

 براي انجام هر كاري از استاندارد مربوطه تبعيت شود. 

 طقه مجوز هاي ايمنينبا توجه به شرايط خاص هر م)Permit To Work( مربوط به آن شرايط اخذ شود. 

 م شودانجام عمليات گاز سنجي به كمك گازياب هاي فردي و ثابت به منظور شناسايي ميزان آلودگي به طور مرتب انجا. 

 محيط هاي راديواكتيو توسط دستگاه هاي راديومتر، گايگر و ساير تجهيزات شناسايي، به طور مرتب اندازه گيري شود. 

 تمام عمليات در فضاهاي خطورناك بايد تحت برنامه ريزي خاصي انجام شود. 

 و نظارت مديريت ارشد انجام گيرد تمام عمليات طبق برنامه و با مسئوليت. 

 زماني، شرح وظايف و ويژگي هاي افراد در برنامه مشخص شده و نفرات كامالً نسبت به وظايفشان توجيه شوندنمودار سا. 

 با تجربه آماده و تائيد شود نمودار سازماني و برنامه ريزي توسط مديريت ارشد، سرپرست تجهيزات و كارشناسان. 

 تصميم گيري الزم، توسط مديران ارشد انجام مي شود در صورت عدم مطابق شرايط موجود كار با استانداردهاي مربوطه. 

 در صورت تاييد برنامه جرييات عملكردي و دستورالعمل هاي بازرسي، تست و تعمير و نگهداري تهيه مي شود. 

 ارسال مي شود... ي كار تاييد شده به واحدهاي اجرايي مربوطه و رانندگان، تعميركاران ودبرنامه. 

 ار تائيد شده بايد بايگاني و مستند سازي شوديك نسخه از برنامه ي ك. 

 برنامهي كار با ذكر جزييات آن در محل عمليات براي رويت همگان نصب شود. 

 طناب ها و تسمه هاي نايلوني در مناطقي كه تشعشع راديواكتيو وجود دارد نبايد استفاده شود مگر در شرايط خاص 

 و پلي استر در مناطق تحت تشعشع، مواجهه ي اشعه با اين گونه تجهيزات از  در صورت استفاده از طناب و تسمه هاي نايلوني
 .نبايد فراتر رود radصد هزار 

 برنامه ي واكنش در شرايط اضطراري )ERP: Emergency Response Plan(  تهيه و در اختيار واحدهاي اجرايي قرار
 .گيرد
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 مانورهاي ايمني)Safety Drills (تا سطح آمادگي نفرات افزايش يابد به طور مرتب برگزار شود. 

 ك هاي اوليه را بگذرانندماتي و پيشرفته ي آتش نشاني و كمتمام نفرات بايد دوره ي مقد. 

 كپسول هاي آتش نشاني به تعداد و مقدار مناسب تهيه و نصب شود. 

 هماهنگي هاي الزم با واحد هاي آتش نشاني و درمانگاه برقرار شود. 

  وسايل حفاظت فردي مناسبتمام نفرات بايد از )PPE( انواع تجهيزات تنفسي :شامل)B.A( برخوردار باشند. 

 در صورت وجود فضاهاي قابل احتراق و انفجار تمام وسايل بايد از نوع ضد جرقه باشند. 

 MSDS  مواد آن محيط تهيه و در اختيار تمام پرسنل قرار گيرد. 

  بين المللي جا به جا و انبارداري شودتمام مواد شيميايي خطر ناك طبق استانداردهاي. 

 نفراتي كه در محيط هاي خيلي گرم كار مي كنند با عوارض گرما و بهداشت كار در محيط هاي گرم آشنا باشند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



  كار بهداشت و يفن حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز
،   يمنيا خدمات و يفن حفاظت مشاوراندستورالعمل ايمني،  بهداشت پرسنل 

  و جابه جايي اشياء) ليفتراك و جرثقيل ها(و حفاظت وسايل حمل و نقل 
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  مستندات -9
  دستورالعمل بازرسي جرثقيل هاي موبايل

  چك ليست بازرسي جرثقيل موبايل

  (Load Test)بايل  جرثقيل موفرم تست بار 

   گواهينامه آزمون و سالمت بار جرثقيل موبايل

  دستورالعمل بازرسي جرثقيل هاي سقفي

  چك ليست بازرسي جرثقيل سقفي

  (Load Test)جرثقيل سقفي  فرم تست بار 

   گواهينامه آزمون و سالمت بار جرثقيل سقفي

  دستورالعمل بازرسي جرثقيل هاي تاور

  زرسي جرثقيل تاورچك ليست با

  (Load Test)جرثقيل تاور  فرم تست بار 

   گواهينامه آزمون و سالمت بار جرثقيل تاور

  دستورالعمل بازرسي ليفتراك

  چك ليست بازرسي ليفتراك

  (Load Test)ليفتراك فرم تست بار 

   گواهينامه آزمون و سالمت بار ليفتراك

   فرم خالصه گزارش بازرسي

   ارش جامع بازرسيفرم گز

   فرم گزارش عدم انطباق 

   فرم دستور كار بازرسي



  كار بهداشت و يفن حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز
،   يمنيا خدمات و يفن حفاظت مشاوراندستورالعمل ايمني،  بهداشت پرسنل 

  و جابه جايي اشياء) ليفتراك و جرثقيل ها(و حفاظت وسايل حمل و نقل 
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 منابع  -10

- OHSAS 18001  
(Occupational health and safety management systems) 

 

- ISO 14001  
  )1392:به اهتمام اداره كل بازرسي كار(كتاب دستورالعمل و آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني  -
 )به اهتمام اداره كل بازرسي كار ، 1606آيين نامه شماره ( ن هاي ليفتراكآيين نامه ايمني ماشي -

 )1393:اهتمام مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كاربه (كتب ايمني در جرثقيل ها و ليفتراك  -

 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان -

  :استانداردهاي -

3ASME B30.,  ASME B30.2,  ASME B30.5,  ASME B56.1 
EN 14439 ,  EN 13000,  EN 12999 

(MAINTENANCE)  
 ...  و  -

  
  

  
  


