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شماره بندرديف

13-1.4iخيربلي

23-1.9.1
3-1.4

خيربلي

33-1.9.2
3-1.1.2a

خيربلي

4
3-1.2.a5
3-1.9.1

3-1.4d,l,m

خيربلي

53-1.9.a3خيربلي

6
3-1.9.1

i,j
3-2.1.3
3-2.3.1

خيربلي

7
3-1.8

3-1.9.1.i
3-2.3

3-2.3.2
3-2.1.5

خيربلي

8
ISIRI-

12006-2
14-1,2

خيربلي
آيا سازنده دستورالعملهاي كاري مربوط به محدوديت ها و نشانگرها را به عنوان بخشي از دفترچه راهنما همراه با هر وسيله 

محدودكننده ارايه داده و درضمن پيش از اجازه دادن به كاربر، ميزان آگاهي كامل ايشان از عملكردها و دستورالعملها توسط شخص 
ذيصالح بررسي شده است؟

مستندات، نمودار درجه بندي بار
انتقال و جابجايي قطعات هر جرثقيل، بايد مطابق دستورالعمل هاي سازنده باشد و  اين عمليات تحت نظارت شخص ذي صالح انجام 

شود. (اخذ تأييديه)
آيا دستورالعمل هاي آماده سازي سايت و دستورالعمل هاي نصب و برچيدن توسط سازنده جرثقيل همراه با جرثقيل ارائه شده است و در 

آن به نيروها، گشتاورها، جرم ، ابعاد قطعات، نقاط اتصال باربرداري، مركز جرم، ترتيب مراحل و ترتيب انجام و روشهاي منتاژ و دمونتاژ و 
هشدارهاي مربوط محدوديت هاي ارتفاع، الزامات ريل و متعادل كننده ها (شامل درحال كار،خارج از عملكرد و يا متعادل كننده به سمت 
عقب)، حداكثر سرعت مجاز و ترتيب  انجام و روشهاي  نصب ساپورتهاي سازه اي و بادبندها و بستهاي نگه دارنده دايمي و موقت و پايه 

ها و ... توضيح داده شده است؟ 
آيا تمامي دستورالعملها، هشدارها، يادداشتها، اعالمات خطر خوانا و دردسترس هستند؟ (اين دستورالعملها بايد شامل آخرين ويرايش 

صادره از سوي سازنده با تطابق دقيق مدل وسال ساخت با جرثقيل مورد بررسي باشند.)
آيا نمودار درجه بندي بار شامل تمام شعاع هاي عملياتي، طول بوم، طناب پيچي باالبر بار، چيدمان وزنه تعادل، هشدارها، رويه ها، 

راهنمايي ها و تنظيمات و ...  در كابين در محلي قابل مشاهده براي اپراتور به ديواره چسبيده شده است؟  آيا دستورالعمل هاي 
بهره برداري از ابزارهاي كمك عملياتي محدودكننده ها و نشانگرها  و تجهيزات الزم از جمله ارتباطات راديويي براي اپراتور دردسترس 

است؟

آيا دستورالعمل هاي بهره برداري و محلهاي پيشنهادي باربرداري براي جرثقيل وجود دارد و محدوديت ها، مالحظات طراحي مؤثر بر 
ايمني در آن مشخص شده است؟ (برنامه باربرداري براي بارهاي مختلف تهيه شده است.  نيازهاي تختصصي هر سايت توسط شخص 

ذي صالح تعيين، نظارت و تاييد شده است.)
 آيا قبل از عمليات نصب نقشه "سايت پالن" توسط  شخص ذي صالح آماده شده است و در آن محل جرثقيل برجي، جهت قرارگيري 
تاور در زمان افزايش ارتفاع و سازه هايي كه در فاصله 2 متري از انتهاي جيب و كانتر جيب پيش بيني  شده است. خطراتي مانند و نه 
تنها شامل خطوط برق، راه آهن، مناطق مرتبط به پياده رو ها، راه ها وخيابانهاي عمومي، ساختمانهاي زيرزميني ، جرثقيل هاي مجاور 

مشخص شده است. در ضمن بايد نيازهاي برقي جرثقيل و مشخصات سرعت باد و شرايط دمايي و خورندگي هاي محيطي و مشخصات 
زمين و خاك تهيه و توسط شخص ذي صالح تاييد شده باشد.(اخذ تأييديه)

براي جرثقيل هاي برجي متحرك، محوطه پارك و مسير ريل گذاري شامل شرايط مطابق دستورالعمل سازنده و استاندارد طراحي است.

آيا نمادهاي گرافيكي نمايانگر كلمات و جمالت (پيكتوگرام ها) براي جرثقيل مطابق با جداول استاندارد ISO7000 , ISO 7296-3 وجود 
دارد ؟

آيا توصيه هاي نگهداري و تعميرات و راهنمايي در مورد رويه هاي جوش كاري، برنامه هاي نت پيشنهادي كارخانه سازنده و مدارك 
بازرسي روزانه و يا هفتگي جرثقيل تهيه و نگهداري و قابل پيگيري هاي بعدي مطابق استاندارد  ISIRI 10068-3 و يا پيشنهاد سازنده 

مي باشند؟ (بطورخالصه اين بازرسي ها بايد شامل : انواع روانكاريها، برطرف كردن نشت ها، خوردگي، پوسيدگي، ترك، استحالك ها و 
بررسي شيطانك قالب و قالب و تجهيزات باربرداري و تجهيزات برقي و تكيه گاهي و سازه اي، ترمزها و كالچها واتصاالت، كنترلها و 

عملكردها، طناب فوالدي، محدودكننده ها و نشانگرها، مخازن سوخت و...
(بطورمثال بررسي پيچ هاي  پيش تنيده شده و گشتاور الزم براي بستن آنها و نيروي الزم براي نگاه داشتن پين ها)

آيا تمامي تغييرات و بهينه سازيهاي جرثقيل مطابق دستورالعمل سازنده و در نبود آن تحت نظارت شخص ذي صالح انجام شده است؟  
(مدارك و محاسبات تاييد شده اين تغييرات توسط مالك جرثقيل بايد نگهداري شود. (اخذ تأييديه))

نتيجه بازرسيشرح مورد
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شماره بندرديف

9
ISIRI-

12006-1
4-1-1

خيربلي

10
ISIRI-

12006-1
4-1-6

خيربلي

11
3-.1.1
3-1.3

3-1.9.1k
3-1.4m

خيربلي

123-1.4
j,k

خيربلي

N/Aخيربلي133-1.5

N/Aخيربلي143-1.5

N/Aخيربلي6.1..153-1

آيا كاركرد محدودكننده ها و نشانگرها بر اساس شرايط محيطي مانند يخ زدگي، رطوبت ،چگالش و ظرفيت اسمي و مشخصات جرثقيل 
و سازگاري الكترو معناطيسي تعيين شده است؟

شرح مورد

 آيا محدودكننده ها و نشان دهنده ها و ... تحمل بارهاي ضربه اي و ارتعاشات انتقال يافته را دارند؟ (درصورت عملكرد محدودكننده ها  
بايد تمامي فرامين لغو شود و امكان حركت در جهت مخالف تا يك وضعيت ايمن وجود داشته باشد.)

نتيجه بازرسي

سازه، پايه، آماده سازي سايت و نصب

در صورت متحرك بودن تكيه گاه جرثقيل، آيا شرايط زير در مورد آن برقرار است؟ 
پايه هاي آن، با وزنه هايي مطابق دستورالعمل سازنده، متعادل شده باشند.

مجهز به ترمز طوفان باشد.
ريل ها داراي اتصال زمين و در تمام طول مسير تراز  باشند. 

مجهز به متوقف كننده يا ضربه گير نهايي در فاصله حداقل 1 متر قبل از انتهاي ريل و يا مطابق دستوالعمل سازنده  باشند.
برخورد پايه جرثقيل به متوقف كننده ها يا ضربه گيرها هم زمان باشد.

در صورت مهار ستون جرثقيل با طناب يا بادبند آيا فواصل عمودي بين تكيه گاه ها و ارتفاع قسمت خودايستا مطابق توصيه سازنده 
است؟ (همچنين براي تعيين ارتفاع حداكثري بايد شدت باد محلي و ساير موارد توسط شخص ذي صالح در نظر گرفته شود) 

آيا شرايط زير در مورد  مهار ستون جرثقيل با طناب فوالدي وجود دارد؟
-    طناب هاي فوالدي تحت پيش كشش بوده، داراي تمهيداتي براي تنظيم كشش طناب ها باشند.

-    اتصال طناب هاي فوالدي موجب آسيب در اجزاي ستون، اعمال بار پيچشي و ايجاد نيروهاي خارج از مركز نشوند.
-    طنابهاي مهار بايد براي اپراتور و پرسنل باربرداري درسطح زمين در جايگاه نشانه گذاري شوند و قابل تشخيص باشند.

 - آيا تكيه گاه جرثقيل داراي استحكام كافي در برابر نيروهاي عمودي، جانبي و افقي  و گشتاورهاي وارد به آن و حداكثر سرعت باد 
بوده، با دستورالعمل هاي سازنده هم خواني دارد (اخذ تأييديه)

 آيا بلوكها و طنابهاي تكيه گاهي حداقل براي 150% مقادير طراحي مقاومت دارند؟ (اخذ تأييديه)
 آيا محاسبات مقاومت سازه جرثقيل برجي بر اساس استاندارد EN 14439:2006+A2-sec.5.2 براي شرايط پايداري سازه اي و پايداري 

در عمليات باربرداري صورت پذيرفته است؟(اخذ تأييديه)

آيا تاييديه  بازرسي چشمي اجزاء جرثقيل  قبل از نصب يا افزايش ارتفاع موجود است و عمليات تحت نظارت شخص ذي صالح انجام 
شده است؟ (اخذ تأييديه)

پيچ ها ، مهره ها، پين ها بايد بازرسي چشمي شوند براي ترك، الغر شدگي ، آسيب به رزوه ها ، و بسته نشدن رزوه با دست و .... 
درصورت هر كدام از اين موارد نبايد مورد پذيرش قرار بگيرند.  سايز مناسب و درجه بندي كاري متناسب با آن روي هر جزء بايد خوانا و 
قابل رهگيري باشد. تست هاي غيرمخرب براي ترك هاي كوچك مشاهده شده در قطعات اتصالي توصيه مي شود. تنها استفاده از التون 

و شيم هاي مورد تاييد سازنده و يا شخص ذي صالح قابل قبول است .

در صورت خودايستا بودن جرثقيل، آيا شرايط زير در مورد آن برقرار است؟ 
آيا در صورت استفاده از انكر بولت پيش تنيده شده، پايه ستون فاقد مهره هاي تنظيم ارتفاع است؟

آيا ستون با تلرانس 1:500 و يا توصيه سازنده شاقول است، ارتفاع ستون كم تر از حداكثر مجاز مورد توصيه سازنده است؟ در صورت 
استفاده از وزنه هاي متعادل كننده در پايه، آيا تمهيداتي براي نگه داشتن وزنه ها در جاي خود، و جلوگيري از جابه جايي آن ها پيش بيني 

شده است؟ 
انكر بولت استفاده شده بايد داراي نام و آدرس سازنده و تاريخ توليد و شماره سريال باشد و با مقاومت مورد نياز در انكربولت تطبيق 

داده شود و تست غيرمخرب روي آن انجام شود(اخذ تاييديه). 
-    انكر بولت هاي دفن شده در سيمان نبايد دوباره استفاده شوند.
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شماره بندرديف

N/Aخيربلي163-1.6.2

N/Aخيربلي173.3.4.2

183-1.1.4nخيربليN/A

193-1.24.1.b خيربلي

203-1.24.1.a خيربلي

خيربلي21

N/Aخيربلي223-1.24.5

خيربلي233-2.1.4.2

24
3-1.10.1.

d2,c,b
3-1.10.2h
3-1.22.1.i

خيربلي

253-1.10.1d3خيربليN/A

263-1.10.
2d,e 

خيربلي

273-1.10.2a خيربلي

283-1.10.2b خيربلي

293-1.10.2c خيربلي

303-1.10.2fخيربلي

313-1.10.2g خيربلي

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا مسيرهاي دسترسي داراي استحكام كافي براي تحمل وزن يك شخص با وزن kg 136 را دارد؟

آيا در هنگام رسيدن بوم به باالترين وضعيت خود (در صورت بلند شونده بودن بوم) و قالب در پايين ترين وضعيت خود، حداقل دو دور 
(سه دور توصيه مي شود) طناب به دور درام باالبر بار باقي مي ماند؟ (همينطور براي درام باالبر بوم)

آيا اتصال انتهاي طناب به درامهاي بار و بوم  مطابق توصيه سازنده طناب و جرثقيل است؟

آيا پايين آوردن بار و بوم تنها توسط موتور يا سيلندر هيدروليك انجام شده، باالبرها فاقد سيستم سقوط آزاد هستند؟ (بايد مجهز به 
سيستم ضد افزايش سرعت كه با كنترل موتور عمل كنند باشند.)

ژنراتور در نظر گرفته شده بايد مناسب در نظر گرفته شده باشد تا از سرعت گرفتن در زمان پايين آمدن بار جلوگيري نمايد و داغ نشود.

آيا باالبر بوم مجهز به متوقف كننده، قطع كن، شير قطع كننده يا شير تخليه هيدروليكي براي توقف باالبر و شير يك طرفه براي سيلندر 
هيدروليك است؟

آيا لبه فلنج درامهاي بار و بوم  به اندازه حداقل نصف قطر طناب فوالدي (با حداقل مقدار mm 13) باالتر از اليه رويي طناب فوالدي قرار 
مي گيرد؟

مكانيزم باالبري بار و بوم

آيا راهروها و سكوهاي سرويس ضد لغزش و داراي نرده محافظ و يا معادل آن بوده، عرض راهروها حداقل mm 450 است؟
آيا فاصله بين پله هاي نردبان حداكثر mm 300، فاصله بين سكوهاي استراحت حداكثر m 6 و فاصله بين اجزاي حلقه محافظ حداكثر 

mm 300 به صورت افقي و mm 1500 به صورت عمودي است؟
 AWS در صورت انجام تعميرات يا جوش كاري بر روي اعضاي باربر سازه، آيا رويه هاي جوش كاري و تأييد صالحيت جوش كار بر اساس

D1.1 و AWS D14.3 انجام شده است؟

آيا اجزاي سازه فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم هستند؟

در صورت باالرونده بودن جرثقيل در داخل ساختمان، آيا گوه هايي (غيرچوبي) در موقعيت توسط سازنده نصب شده و تمهيداتي براي 
جلوگيري از شل شدن آن ها پيش بيني شده است؟

فاصله تكيه گاه ها، شرايط استفاده در هنگام وزش باد، حداكثر ارتقاع تا زمان باالبري جرثقيل، محلهاي نصب اتصاالت به ساختمان 
بازرسي و تست استحكام شوند و سازه هاي تقويتي  و شمع زني ها و يقه هاي صلب براي اتصاالت تنها بايد در محلهاي تعيين شده 

توسط سازنده نصب شوند.(اخذ تاييديه)
ساپورتهايي از طناب فوالدي و فلز مطابق دستورالعمل سازنده  نصب شوند تا يقه اتصال  سرنخورد.

در صورت وجود پايه هاي تعادلي، آيا نوع پايه تعادلي، تمهيدات نصب و وضعيتي كه الزم است از آن استفاده شود (سرويس، خاموشي يا 
تعادل رو به عقب) و زمان مورد نياز براي نصب آن (در صورت استفاده از آن در هنگام خاموشي دستگاه) در مستندات سازنده مشخص 

شده است؟
در صورتي كه جرثقيل داراي تمهيداتي براي چرخش آزادانه با باد است، آيا فواصل آزاد كافي بين جرثقيل و موانع ثابت يا جرثقيل هاي 

مجاور براي امكان چرخش 360 درجه اي بدون برخورد وجود دارد؟
( حداقل 2 متر با هر مانع در چرخش كامل 360 درجه )

پيش بيني هاي الزم جهت پايداري در زمان خارج از سرويس بودن جرثقيل توسط وزنه هاي متعادل كننده در پايه و يا طنابهاي متعادل 
كننده مطابق توصيه سازنده شده است.

آيا درامهاي بار و بوم  به قفل كن مانند رچت پاول مجهز هستند؟ در غير اين صورت آيا درامهاي بار و بوم  مستقيماً به موتور الكتريكي يا 
هيدروليكي متصل شده اند؟

آيا قفل كن درامهاي بار و بوم  توانايي نگه داشتن بار اسمي (يا بار اسمي و بوم) را بدون نياز به عمل اضافي از طرف كاربر دارد؟ آيا امكان 
كنترل آن از جايگاه كابين وجود دارد؟

آيا قطر دايره گام اولين اليه طناب بر روي درامهاي بار و بوم  حداقل 18 برابر قطر طناب است؟
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف
323-1.10.3aخيربلي

333-1.10.3bخيربلي

343-1.10.3
c,d,e

خيربلي

353-1.10.3fخيربليN/A

363-1.24.6.bخيربلي

373-1.24.6.aخيربلي

383-1.16dخيربلي

393-1.10.4aخيربلي

403-1.10.4cخيربليN/A

413-1.10.4b,eخيربلي

423-1.10.4dخيربلي

433-1.11b
10-1.10.5

N/Aخيربلي

خيربلي443-2.1.4.2

45
3-1.10.5

b,c
3-1.12

خيربلي

463-1.10.5
a,g

خيربلي

473-1.10.5hخيربليN/A

483-1.10.5eخيربليN/A

493-1.18.aخيربليN/A

N/Aخيربلي503-1.5.5

N/Aخيربلي513-1.19

نتيجه بازرسيشرح مورد

در صورت استفاده از فنر در سيستم ترمز آيا از نوع فشاري است؟
آيا شيار قرقره ها فاقد عيوب سطحي (براي آسيب نزدن به طناب فوالدي) و داراي جداره مخروطي، لبه هاي گرد و عمق كافي بوده، 

لبه هاي فلنج به طور دقيق به دور محور مي چرخند؟
در صورت عدم استفاده از ياتاقان هاي با روان كاري دائمي، آيا تمهيداتي براي روان كاري قرقره ها پيش بيني شده است؟

آيا قرقره ها داراي حفاظ براي برگرداندن طناب به داخل شيار و گير نكردن طناب ها در بلوك بار پاييني در صورت شل شدن طناب ها 
است؟

آيا نسبت قطر دايره گام قرقره ها به قطر طناب حداقل 15 براي باالبر بوم، 18 براي باالبر بار و 16 براي بلوك بار پاييني است؟

طناب هاي فوالدي و تجهيزات طناب بندي

آيا ساختار طناب هاي فوالدي، بست هاي انتهايي و روش اتصال روشهاي سرويس و نگهداري مطابق توصيه سازنده جرثقيل يا طناب 
است؟

آيا قالبهاي بار و بوم  داراي ضامن (مگر اينكه عملكرد قالب استفاده از آن را بي استفاده كرده باشد) و فاقد ساييدگي بيش از %10، 
دفرمگي، ترك، خوردگي، بازشدگي دهانه بيش از 5%، آسيب حرارتي، جوش كاري، تعميرات و خوردگي رزوه است؟

آيا اجزاي مكانيزم باالبري بار (و بوم) فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم هستند؟

آيا باالبرهاي بار و بوم داراي تمهيدات ترمزگيري با توانايي تأمين 125% گشتاور باالبرنده بار اسمي هستند؟ 
ل ا اف ل ا ا ال ا ل ا ا ا

آيا طناب هاي مورد استفاده در سيستم طناب پيچي باالبر بوم از نوع  غير از غيرنتاب استفاده شده است؟

آيا تمهيداتي براي تنظيم ترمزها و كالچ هاي مكانيزم باالبري و بوم وجود دارد؟

آيا ترمزها  و كالچ هاي اصطكاكي خشك داراي حفاظ باران و آلودگي  بوده، داراي ظرفيت حرارتي مناسب هستند؟

آيا تمهيداتي براي توقف و نگه داشتن بار و بوم در صورت قطع منبع تغذيه/فشار وجود دارد؟ (اين تمهيدات بايد بصورت خودكارعمل 
كنند. توصيه مي شود كنترل دستي براي پايين آوردن بار دراين حالت فراهم شده باشد.)

آيا پدال هاي ترمز (در صورت وجود) به گونه اي هستند كه پاي كاربر بر روي آن نلغزد و داراي تمهيداتي براي نگه داشتن ترمز در 
وضعيت اعمال بدون نياز به عمل اضافي از طرف كاربر باشند؟

آيا باالبرهاي بار و بوم داراي ترمز كنترلي با توانايي كنترل سرعت پايين آوردن بار هستند؟

در صورت قرارگيري طناب در معرض دماي بيش از82 درجه سانتي-گراد، آيا داراي هسته فوالدي هستند؟

آيا ضريب اطمينان طناب هاي باالبر بار و بوم به ترتيب حداقل 5 و 3.5 و ضريب اطمينان طناب هاي ساكن حداقل 3 است و طنابها داراي 
كشش يكساني هستند؟

در صورت استفاده از بست اشكي شكل، آيا از انگشتي در داخل حلقه استفاده شده است و پيچ هاي U شكل بر روي قسمت مرده طناب 
بسته شده و قسمت تحت بار طناب بر روي زين كليپ (از چدن نرم استفاده نشود)  قرار گرفته است؟( مطابق با توصيه هاي سازنده 

طناب يا جرثقيل يا سازنده كليپ)

آيا طناب هاي ساكن(stay rope) ، تكيه گاهي(guy rope) و نگهدار (pendant rope) داراي هسته فوالدي، از نوع غير از غيرنتاب و 
فاقد بست هاي پرسي هستند؟

اگر باري توسط بيش از يك بخش از طناب نگه داشته شود، آيا كشش در اين بخش ها متعادل شده است؟
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف

خيربلي523-2.4.3

533-1.12.1aخيربلي

543-1.12.1bخيربليN/A

553-1.12.2aخيربلي

563-1.16aخيربلي

573-1.24.6.aخيربلي

583-1.16dخيربليN/A

خيربلي593-2.1.4.2

N/Aخيربلي603-1.7.1

613-1.13.1bخيربلي

623-1.13.1aخيربليN/A

633-1.13.1cخيربليN/A

643-1.13.2aخيربليN/A

653-1.13.2b,cخيربليN/A

663-1.13.3bخيربليN/A

673-1.16aخيربليN/A

683-1.24.6.aخيربليN/A

693-1.16dخيربليN/A

703-1.13.3aخيربليN/A

713-2.1.4.2
3-1.18.2

N/Aخيربلي

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا تجهيزات ترمزگيري در هر دو جهت با قابليت ماندن در وضعيت درگير بدون دخالت كاربر وجود دارد؟ ترمزها بصورت خودكار در 
نبود جريان برق بايد درگير شوند.

آيا حركت پايه داراي شتاب افزاينده و كاهنده كنترل شده و متفاوت، در شروع به حركت و توقف است؟

آيا در هنگام حركت پايه، به صورت خودكار يك سگينال صوتي به صدا درمي آيد؟

آيا كالسكه پايه مجهز به پاك كننده ريل ها است كه تا پايين تر از تاج ريل امتداد يافته باشد؟

تجهيزات حركت پايه

در صورت استفاده از فنر در سيستم ترمز آيا از نوع فشاري است؟

آيا كليدهاي حد در انتهاي مسير حركت و در موقعيتي قبل از برخورد پايه با ضربه گيرها يا متوقف كننده هاي انتهايي تعبيبه شده است؟

آيا  وسيله كابل جمع كن جهت جلوگيري از بزور كشيده شدن كابل قدرت درطول مسير تعبيه شده است؟

آيا اجزاي مكانيزم گردش فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم و قطعات متحرك داراي حفاظ 
محكم هستند؟

آيا مكانيزم گردش داراي شتاب افزاينده و كاهنده كنترل شده و متفاوت در شروع به حركت و توقف است؟
در صورتي كه جرثقيل داراي قابليت چرخش آزادانه با باد است، آيا تمهيداتي براي آزاد كردن سازه بااليي گردان، به منظور گردش 

آزادانه در هنگام غيرفعال بودن جرثقيل وجود دارد؟

آيا تمهيداتي براي قفل كردن چرخ هاي پايه در هنگام عدم حركت جرثقيل وجود دارد؟
آيا اجزاي پايه متحرك فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم و قطعات متحرك داراي حفاظ 

محكم هستند؟

آيا چرخ هاي كالسكه پايه داراي حفاظ و مانع سقوط كالسكه به اندازه اي كه سبب سقوط جرثقيل نشود، است؟
آيا كالسكه پايه مجهز به ترمز خودكار پارك است كه در هنگام قطع منبع قدرت يا فشار به صورت خودكار درگير مي شود؟ 

ا ا ذ ال ا ل آيا تمهيداتي براي تنظيم ترمزها وجود دارد؟ا
آيا ترمزها و كالچ هاي اصطكاكي خشك داراي حفاظ در برابر باران و آلودگي مي باشند، ضمننا بايد داراي ظرفيت حرارتي مناسب 

باشند؟

آيا طناب هاي فوالدي فاقد عيوبي بيش از حد پذيرش زير است؟ 
-    12 تك سيم شكسته پراكنده در يك گام يا 4 تك سيم شكسته پراكنده در يك گام و در يك دسته سيم

-    در طناب هاي نتاب دو تك سيم شكسته در طول 6 برابر قطر يا چهار تك سيم شكسته پراكنده در طول 30 برابر قطر
-    در طناب هاي ساكن، سه تك سيم شكسته در يك گام در هر قسمت از طناب يا دو تك سيم شكسته در اتصاالت انتهايي

-    بيرون زدگي يك تك سيم شكسته در تماس با هسته و بيرون زدگي هسته 
-    تابيدگي، له شدگي، قفس پرنده شدن، يا ساير آسيب هايي كه منجر به تابيدگي ساختار طناب مي شود.

-    آسيب هاي آشكار تحت تاثير حرارت شامل جوش كاري، برخورد با خطوط فشار قوي برق، صاعقه و ...
-    كاهش قطر نامي بيش از 5 %   و يا خوردگي شديد (ايجاد حفره)

آيا تمهيداتي براي تنظيم ترمزها وجود دارد؟

آيا ترمزها  و كالچ هاي اصطكاكي خشك داراي حفاظ باران و آلودگي  بوده، داراي ظرفيت حرارتي مناسب هستند؟

در صورت استفاده از فنر در سيستم ترمز آيا از نوع فشاري است؟

مكانيزم گردش سازه بااليي
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف

723-1.14aخيربليN/A

733-1.14bخيربليN/A

743-1.14cخيربلي

753-1.14dخيربليN/A

763-1.14eخيربليN/A

خيربلي773-1.8

783-1.15
a,b

N/Aخيربلي

793-1.15cخيربلي

803-1.15dخيربليN/A

813-1.15eخيربليN/A

823-1.24.6.bخيربليN/A

833-1.24.6.aخيربليN/A

N/Aخيربلي843-1.10

N/Aخيربلي853-1.9

N/Aخيربلي863-2.1.4.2

873-1.17.
a1,2

خيربلي

883-1.17.a3
3-1.24.7

خيربلي

893-1.17.bخيربلي

903-1.17.bخيربلي

913-1.17.bخيربلي

923-1.17.bخيربليN/A

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا ترمزها و كالچ هاي اصطكاكي خشك  داراي حفاظ باران و آلودگي  بوده، داراي ظرفيت حرارتي مناسب هستند؟

آيا كالسكه مجهز به ترمزي است كه در هنگام قطع منبع برق يا فشار و يا اشكال درعملكرد درايو طناب كالسكه عمل كرده، بدون نياز 
به عمل اضافي از طرف كاربر (خودكار) در وضعيت درگير باقي مي ماند؟

آيا كالسكه مجهز به ترمز خودكار براي جلوگيري از حركت كالسكه به سمت نوك بوم در صورت پاره شدن طناب رانش كالسكه است؟

آيا حركت كالسكه داراي شتاب افزاينده و كاهنده كنترل شده و متفاوت در شروع به حركت و توقف است؟  مانع سقوط (stop) يا بافر 
براي حركت كالسكه در هر دوطرف جيب نصب شده است؟

بدنه كالسكه بايد بترتيبي مهار و يا فيت شده باشد كه از ريل هاي راهنما در شرايط بارجانبي و يا شكستن محورها جدا نشود.

ابزارهاي كمك عملياتي

كالسكه بار

تجهيزات افزايش ارتفاع

آيا نشان گرهايي براي مقدار بار، زاويه بوم يا شعاع عملياتي (يا پرچم قابل مشاهده توسط كاربر) تعبيه شده است؟

آيا تمهيداتي براي تشخيص سرعت باد در كابين، با هشدار ديداري يا شنيداري در كابين و وسيله كنترل بي سيم تعبيه شده است؟

آيا كليد حد پايين حركت قالب در موقعيتي تعبيه شده است كه حداقل 2 دور (3 دور توصيه مي شود) طناب به دور درام باقي بماند؟

در صورت متحرك بودن پايه جرثقيل، آيا كليد حد نهايي در دو انتهاي مسير حركت پايه تعبيه شده است؟

آيا كليد حد نهايي و دورانداز براي حركت كالسكه و بوم در دو انتهاي مسير وجود دارد؟

آيا كليد حد باال (مانع دوبلوكه شدن) و دورانداز براي حركت رو به باالي قالب وجود دارد؟

آيا تمهيداتي براي نگه داشتن گوه ها در وضعيت درگير و جلوگيري از سقوط گوه ها در صورت خروج از درگيري وجود دارد؟
در صورت استفاده از طناب هاي فوالدي در مكانيزم باال بردن جرثقيل، آيا كشش طناب ها يكسان شده، ضريب اطمينان آن ها حداقل 

3.5 است و تمهيداتي براي كاهش احتمال گير كردن جرثقيل در حين باال و پايين بردن پيش بيني شده است؟
آيا اجزاي مكانيزم افزايش ارتفاع فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم و قطعات متحرك 

داراي حفاظ محكم هستند؟

در صورت باال بردن جرثقيل از روي نردبان آيا راهنماهايي براي نگه داشتن نردبان در موقعيت براي درگيري با گيره ها تعبيه شده است؟

در صورت هيدروليكي بودن مكانيزم باال بردن جرثقيل، آيا سيلندرهاي هيدروليك مجهز به شير يك طرفه يكپارچه با سيلندر، گيج 
فشار و شير اطمينان است؟

آيا مكانيزم باال بردن جرثقيل داراي تجهيزاتي قفل شونده (خود قفل شو) براي نگه داشتن قسمت باال برده شده جرثقيل در وضعيت 
بلند شده است؟ (سيلندر هيدروليكي درحين استفاده از جرثقيل نبايد تحت فشار باشد.)

آيا اجزاي كالسكه فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي و داراي تمهيدات جلوگيري از سقوط بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم 
هستند؟

در صورت استفاده از فنر در سيستم ترمز آيا از نوع فشاري است؟

در صورت وجود قرقره نوك بوم، آيا حداقل يك نوار عريض رنگ آميزي شده در هر دو طرف با رنگ روشن و با كنتراست باال وجود دارد؟

آيا تمهيداتي براي تنظيم ترمزها و كالچ ها كالسكه وجود دارد؟
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف
933-1.17.bخيربلي

943-1.17.bخيربليN/A

95
ISIRI-

12006-1
4-2-1

خيربلي

96
ISIRI-

12006-1
4-2-6

خيربلي

97
ISIRI-

12006-1
4-2-7

خيربلي

98
ISIRI-

12006-1
4-4-2

خيربلي

99
ISIRI-

12006-1
4-4-3

خيربلي

100
ISIRI-

12006-1
4-5-1-3

خيربلي

101
ISIRI-

12006-1
4-5-2

خيربلي

102
ISIRI-

12006-2
10-2,3,4

خيربلي

103
ISIRI-

12006-2
10-5

خيربلي

1043-1.20
a,b,c,e

خيربلي

1053-1.20dخيربليN/A

1063-1.4.oخيربلي

107
3-1.24.1.a
3-1.24.2
3-124.3 

خيربلي

خيربلي1085.4.4.5

N/Aخيربلي1095.4.4.5

خيربلي1103-1.24.7

خيربلي1113-2.1.4.2

نتيجه بازرسيشرح مورد

در صورت قابل جابه جايي بودن وزنه هاي تعادل، جابه جايي آن ها به صورت خودكار انجام شود ، در صورتي كه تنظيم موقعيت وزنه هاي 
تعادل با طناب فوالدي انجام مي شود، آيا تمهيداتي براي جلوگيري از حركت كنترل نشده وزنه ها در صورت پارگي طناب پيش بيني شده 

است؟

آيا محدودكننده ها و نشان دهنده ها تعبيه شده است؟ (براي جرثقيل هاي با ظرفيت 3 تن و بيشتر الزامي بوده و براي بيش از يك تن و 
يا گشتاور واژگوني 40000 نيوتن متر توصيه مي شود.)

آيا براي تمامي مناطق و پيكربندي هاي جرثقيل كه كاربردي ندارند با استفاده از محدودكننده ها آنها را غيرقابل بهره برداري كرده اند؟

آيا درصورت نياز به جداسازي  اجزا درحين آزمون بعد از آزمون، امكانات وارسي و يا تنظيم مجدد وسايل فراهم شده است؟

آيا هشدارهاي نشانگر و محدودكننده درصورت وجود از هم قابل تشخيص هستند؟

آيا تمهيداتي براي بازرسي روزانه  محدودكننده ها و نشان دهنده هاپيش بيني شده است؟
 (در هنگام آزمون روزانه دقت الزامي نيست)

آيا درستي صفحه نشانگر فاصله قالب داراي تلرانس %2± طول واقعي و نشانگر شعاع از 0- تا 10+% شعاع واقعي مي باشد؟

آيا نشانگر چرخش قرقره طناب مي تواند حركت طناب طولي 50 ميلي متر روي قرقره را  بصورت لمسي ، شنيداري و يا ديداري 
تشخيص دهد؟

آيا بوم يا بازوي وزنه فاقد عالئم يا پنل هاي تبليغاتي است؟ در صورتي كه سازنده در شرايطي نصب آن ها را مجاز اعالم كرده باشد، آيا 
ابعاد و موقعيت آن ها در محدوده مجاز اعالم شده از طرف سازنده است؟ (وجود هرگونه صفحه پنل ، عاليم، سازه اضافي ، انبار ، حصار  

بجز موارد تهيه شده و برآورد شده در طراحي سازنده غيرمجاز است.)
آيا مسيرهاي دسترسي داراي عرض حداقل mm 450 و استحكام كافي براي تحمل وزن شخصي به وزن kg 136 بوده، راهروها و 

سكوهاي سرويس ضد لغزش و داراي نرده محافظ هستند؟ 
تمامي اجزاي متجرك مانند چرخ دنده ها، زنجيرهاو...  كه خطر برخورد با افراد را دارند در زمان عملكرد عادي بايد محافطت شوند و 

درمحلي كه امكان ايستادن فردي در آن نقطه وجود دارد بايد تحمل وزني معادل kg 136  را داشته باشد.
(توصيه مي شود تمهيداتي فراهم شود كه براي روغنكاري تحهيزات متحرك نيازي به باز كردن پوشش ها نباشد.)

بوم (بازو) و بازوي وزنه تعادل

آيا پس از فعال شدن محدودكننده امكان حركت در جهت مخالف تا يك وضعيت ايمن وجود دارد؟

آيا تمامي حركات درجرثقيل بوسيله نيروي خارجي ويا توصيه سازنده داراي محدوديتهاي حركتي مي باشد؟

آيا تجهيزات محدودكننده فشار در مدارهاي هيدروليكي و پنوماتيكي تعبيه شده است؟

آيا سنسور اضافه بار و محدودكننده زاويه (متناسب با بار بلند شده) وجود دارد؟

آيا بازوي وزنه تعادل داراي آرايش مناسب براي گرفتن و نگه داشتن وزنه هاي تعادل در جاي خود و تمهيدات مناسب براي جلوگيري از 
محل خود خارج شدن  وزنه ها است؟ 

آيا تمهيدات دسترسي در طول بوم (راهرو يا سبد متصل به كالسكه) تأمين شده است؟
در صورت تأمين دسترسي در طول بوم از طريق سبد متصل به كالسكه آيا سبد مذكور داراي ليبل ظرفيت، دستورالعمل استفاده و ابعاد 

حداقل m 0.35 × m 0.5 است؟
آيا وسيله اندازه گيري سرعت باد بر روي يا در نزديكي باالترين قسمت جرثقيل نصب شده است؟

آيا اجزاي بوم و بازوي وزنه تعادل فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم هستند؟
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف

1123-1.22.1.aخيربلي

1133-1.22.1.eخيربلي

1143-1.22.1.hخيربلي

1153-1.22.1.fخيربلي

1163-1.22.1.cخيربلي

1173-1.22.1.bخيربلي

1183-1.21.1.eخيربلي

1193-1.21.1.
a,b

خيربلي

1203-1.21.1.cخيربلي

1213-1.21.1.f
3-1.21.2

خيربلي

خيربلي1223-1.21.3

خيربلي1233-1.21.3

1243-1.21.1.
d,g

N/Aخيربلي

1253-1.21.1.hخيربليN/A

خيربلي1263-1.23.5

N/Aخيربلي1273-1.22.2

128
3-1.21.2
3-1.24.4
3-1.24.4
3-1.24.8

N/Aخيربلي

1293-1.21.1.iخيربليN/A

N/Aخيربلي1303-1.24.9

خيربلي1313-2.1.4

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا مدارهاي برقي بين قسمت هاي ثابت و چرخنده جرثقيل از داخل اتصاالتي با امكان چرخش مداوم عبور داده شده است؟

آيا اجزاي برق دار در برابر تماس افراد و آغشته شدن به گريس، روغن و رطوبت حفاظت شده است؟
آيا حفاظ هاي نصب شده براي تجهيزات برقي داراي استحكام كافي هستند، تا از تماس غيرعمدي در شرايط كاركرد عادي جلوگيري 

نمايند و يا در موقعيتي نصب شده اند، كه در معرض آسيب و دفرمه شدن نباشند؟

آيا جرثقيل داراي حفاظت در برابر صاعقه است؟ (توصيه با نظر شخص ذي صالح)

آيا نيروي اعمالي ابزارهاي كنترلي در اهرم هاي دستي حداكثر N 156 و در پدال-هاي پايي حداكثر N 225 و حداقل N 35 است؟

آيا برق تغذيه جرثقيل مجهز به مانع استارت مجدد در هنگام قطع برق است، به طوري كه در صورت قطع برق، براي وصل مجدد آن نياز 
به بازگرداندن كليد به وضعيت خاموش يا فشار دادن كليد reset باشد؟

آيا ابزارهاي كنترلي در دسترس كاربر، و با عالئم متناسب با حركت مرتبط، و يا متناسب با عملكرد شان عالمتگذاري شده اند؟

آيا يك وسيله سيگنال دهنده صوتي در دسترس كاربر مستقر در جايگاه كنترلي وجود دارد؟
در صورت وجود مقاومت هاي ترمزي(رزيستورها)، آيا به طور مناسبي مهار شده اند تا از ارتعاش اضافي آنها جلوگيري شود و حفاظت در 

برابر ريزش اجزاي فلزي شكسته يا ذوب شده و تمهيداتي براي جلوگيري از انباشته شدن مواد ريزشي آن پيش بيني شده است؟

آيا كورس اهرم هاي كنترلي دستي در اهرم هاي دوطرفه حداكثر mm 360، در اهرم هاي يك طرفه حداكثر mm 610 و كورس پدال-هاي 
پايي حداكثر mm 260 است؟

در صورت وجود كنترل بي سيم، آيا در صورت غيرفعال شدن سيگنال يك حركت، حركت مرتبط با آن متوقف مي شود و آيا تمهيداتي 
براي توقف اضطراري وجود دارد؟

در صورت وجود چند جايگاه كنترلي، آيا از عملكرد هم زمان ابزارهاي كنترلي جلوگيري مي شود؟

آيا ابزارهاي كنترلي داراي چيدمان مناسب بوده، با رها كردن اهرم آن به وضعيت خنثي باز مي گردد؟
آيا تمهيداتي در دسترس كاربر براي قطع منبع تغذيه الكتريكي از موقعيت كاربر وجود دارد؟ و نيز تمهيداتي در دسترس كاربر  براي 

استارت و استاپ داراي امكان قفل در وضعيت قطع  و نيز انتخاب سيستم انتقال قدرت و كالچ تعبيه شده است؟

آيا تجهيزات برقي، هيدروليكي و پنوماتيكي و موتور احتراق داخلي سالم و عملكرد آن ها مناسب است؟

تجهيزات برقي و كنترلي

در صورت استفاده از موتور احتراق داخلي، آيا شرايط زير در مورد آن برقرارند؟ 
ابزارهاي كنترلي براي استارت و استپ، كنترل سرعت، توقف اضطراري، انتخاب سيستم انتقال قدرت و كالچ تعبيه شده، در دسترس 

كاربر قرار دارند؟
گازهاي اگزوز با لوله كشي به بيرون اتاقك و دور از كاربر هدايت شده اند؟ 

لوله هاي اگزوز داراي حفاظ يا عايق هستند؟
لوله پركننده سوخت در برابر نشت يا سرريز شدن سوخت بر روي موتور، اگزوز يا تجهيزات برقي حفاظت شده است؟

در صورت وجود موتورهاي هيدروليكي، آيا تمهيداتي براي توقف خودكار موتور احتراق داخلي در هنگام قطع فشار هيدروليك 
پيش بيني شده است؟

در مدارهاي هيدروليكي/پنوماتيكي آيا شير اطمينان-فشارشكن براي كنترل فشار در هر مدار  و نيز تمهيداتي جهت جلوگيري از 
دست كاري افراد غيرمجاز تعبيه شده است؟

آيا كليد اصلي با قابليت قفل شدن در وضعيت قطع و داراي حفاظت در برابر اضافه جريان بر روي يا كنار پايه جرثقيل نصب شده است؟

آيا برق تغذيه جرثقيل داراي حفاظت در برابر جابه جايي فازهاي ورودي و هر موتور الكتريكي داراي حفاظت اضافه بار براي است؟
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف

1323-1.23.1
.a,f,g

خيربلي

1333-1.23.1.b خيربلي

خيربلي 1343-1.23.4

1353-1.23.1.c خيربليN/A

1363-1.23.1.d,e خيربلي

N/Aخيربلي137

1383-1.23.1.e خيربلي

1393-1.23.1.e خيربلي

خيربلي1403-1.17.1

141INSO
 10064-1

خيربلي142

خيربلي1433-2.1.4.2

خيربلي142

خيربلي 1433-1.7

خيربلي 1443-1.7

خيربلي 1453-1.7

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا عرض، عمق و ارتفاع داخل اتاقك به ترتيب حداقل mm 1000، mm 1200 و mm 2000 است؟

آيا نرده محافظ داراي ارتفاع mm 900 تا mm 1100 و يك ميله مياني و ورق پاخور داراي ارتفاع حداقلmm 10  است؟

آيا اجزاي اتاقك فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي يا تابيدگي بوده، پيچ ها و پرچ ها محكم هستند؟

آيا صندلي كابين براي كاربر قابل تنظيم بوده، داراي پشتي است؟

آيا كابين داراي آتش خاموش كن با حداقل درجه بندي BC 10 است؟
در صورت لزوم سرويس از سقف اتاقك، آيا داراي سطح ضد لغزش، با تحمل وزن يك شخص kg 136 و مجهز به نردبان يا پله دسترسي 

است؟
آيا تمهيداتي براي جلوگيري از باز يا بسته شدن ناخواسته درب و بسته شدن ناخواسته پنجره ها وجود دارد؟

 mm 550 × mm در صورت تعبيه دريچه افقي براي دسترسي به كابين، آيا كابين داراي خروجي اضطراري بوده، ابعاد دريچه حداقل
550 است؟ در صورت نصب دريچه سقفي آيا بازشوي آن به سمت باال است؟

پنجره در جلو،  دو سمت جانبي تعبيه شده باشد ، شيشه ها از جنس شيشه يا مواد شفاف و ايمني است؟ 
 (توصيه مي شود پنجره ها با امكان مشاهده كالسكه و نقاط باربرداري براي اپراتور باشد.)

آيا تمهيداتي براي تميز كردن شيشه ها از داخل پيش بيني شده است؟ در غير اين صورت، آيا سكوهاي بيروني به اين منظور تعبيه شده 
است؟

آيا كابين براحتي تميز مي شود و سيم كشي هاي برق و خطوط هيدروليك جداگانه از هم اجرا شده اند و هردو بطور موثر در برابر آسيب 
ها محافظت شده اند؟

آيا كابين از جنس مواد غيرقابل اشتعال، داراي روشنايي كافي و تمهيدات تهويه، با حفاظت در برابر شرايط آب وهوايي بر روي سازه 
بااليي گردان تعبيه شده است؟

اتاقك

آيا آزمون هاي تكيه گاه در جرثقيل برجي ساختمان سازي و  دائمي  با بار اسمي در حداكثر شعاع در سايت به شرح زير انجام شد و مورد 
تأييد قرار گرفت؟ 

-    در جرثقيل خودايستا:  بصورت گردش آرام 360 درجه (اگر موقعيتهايي از سايت اجازه گردش با بار وجو نداشته باشد بايد بدون بار 
گردش انجام شود.)

-   در جرثقيل با پايه متحرك: در موقعيت اعمال حداكثر نيرو به يك چرخ يا بوژي، حركت در كل طول مسير، بازگشت با اعمال بار 
مشابه به چرخ يا بوژي ديگر در موقعيت اعمال حداكثر نيرو و همينطور براي همه  چرخ يا بوژي ها و عدم جابه جايي يا آسيب ديدگي 

اجزاي تكيه گاه

آيا آزمون تعادل رو به عقب در وضعيت كوتاه ترين طول مجاز بوم و در باالترين موقعيت (بيش ترين زاويه)، جرثقيل بدون بار، كالسكه در 
كم ترين شعاع ممكن، جرثقيل بر روي مسير يا فونداسيون تراز و درگير نبودن گيره هاي ريل، انجام شد و مورد تأييد قرار گرفت؟ ( تنها 

براي جرثقيلهايي كه  سازنده توصيه كرده است اين تست انجام شود)

آيا آزمون هاي عملكردي (بدون بار) شامل عملكردهاي باال بردن و پايين آوردن بار و بوم، حركت دادن كالسكه، گرداندن سازه بااليي، 
عملكرد ترمزها و كالچ ها، تجهيزات محدودكننده، قفل كننده و ايمني و تمامي كنترلرها و انجام شد و مورد تأييد قرار گرفت؟

آيا آزمون هاي بار (با بار اسمي، موارد مشابه موارد بند قبل) انجام شد و مورد تأييد قرار گرفت؟

آزمون ها
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         مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني

ASME B30.3 جرثقيل برجي براساس 
( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

شماره بندرديف

146
ASME-
B30.23

ITSDF4.17
INSO 

10064-1

N/Aخيربلي

147
ASME-
B30.23

ITSDF4.17
INSO 

10064-1

N/Aخيربلي

148
ASME-
B30.23.
1.1.b.7

N/Aخيربلي

149
ASME-
B30.23.
2.2.1.b

N/Aخيربلي

150INSO 
10064-1

N/Aخيربلي

سكوي باالبرنده افراد معلق شده بايد:
1-  ضريب ايمني سكو 3 براي تمامي مواد و اتصاالت و .. رعايت شده و توسط شخص ذي صالح طراحي، نظارت و تاييد شود.

2- نرده محافظ با ارتفاع 990 تا mm 1140 با ميله مياني و پاخور mm 90  پيش بيني شود. فاصله بين ميله مياني و پاخور با فلز مقاوم 
محافظت و تمامي مجموعه نرده قادر به تحمل نيروي 135 كيلوگرم بصورت افقي و يا به سمت پايين در 1 فوت مربع باشد.)

3- محل اتصال سكو بايد براي اتصال كمربند كار درارتفاع به تعداد افراد مناسب و ظرفيت داشته باشد.
4- سطح كف داراي مقاومت به لغزش و حداكثر بازشو با قطر 13 ميليمتر باشد . (وزن به ازاي هر نفر 135 كيلو گرم )

5- وسيله براي ايمن بستن تجهيزات حمل شونده روي سكو پيش بيني شود.
6- ورودي بايد مجهز به سيتمي باشد كه از باز شدن ناخودآگاه جلوگيري كند.

( mm 13 بازشو حداكثر به قطر) .7- محافظ باالسري بايد امكان ديد واضح به تجهيزات باالبري را از هر نقظه از سكو ممكن سازد
8- امكانات اضافي در شرايط خاص آب و هوايي توصيه شده توسط سازنده بايد همراه باشد.

9- سكوي قابل اتصال به بوم نبايد به Luffing jib متصل شود.
10- پيش از استفاده از سكو تمامي عملكردهاي جرثقيل بازديد و از سالمت آنها اطمينان حاصل شود.

آيا سكو داراي پالك مشخصه شامل اطالعات سازنده، شماره سريال ، تاريخ توليد ، ماكزيمم بار شامل وزن افراد و تجهيزات همراه ، وزن 
سكوي خالي ، مشخصات سيستم تعليق منطبق و شماره گواهي ساخت شامل طراحي، نظارت و تاييديه نهايي ساخت و شرايط محيطي 

قبل از هر باالبري با سكو تمامي سكو تحهيزات اتصالي با 125% بارنامي به مدت 5 دقيقه آزموده و پس از بازرسي باالبري انجام شود.
تست بعد از هر اصالحات و تعمير به اندازه 150% ظرفيت نامي به مدت 5 دقيقه انجام شود.

آيا جايگاه كاري بدون نوسانات و لرزش و داراي عناصر تعديل كننده ، ضدلغزش ، از مواد تاخير دهنده آتش سوزي ، اتصاالت بشكلي 
باشد كه از لق شدن ناگهاني جلوگيري كند، تجهيزات نامرتبط منتقل شوند، لبه ها حداقل با شعاع 2 ميليمتر پخ زده شوند، مقاومت در 

سكوي باالبرنده
 سيستم تعليق سكوي باالبرنده بايد:

1- سيستم تعليق بكي داراي ضريب ايمني 7 و دوتايي حداقل 5 باشد.
2-  سيستم تعليق بايد امكان تغيير زاويه سكو را در صورت حركت افراد به بيش از 10 درجه بگيرد.

3-  در صورت استفاده از بست اشكي شكل، آيا از انگشتي در داخل حلقه استفاده شده است و پيچ هاي U شكل بر روي قسمت مرده 
طناب بسته شده و قسمت تحت بار طناب بر روي زين كليپ (از چدن نرم استفاده نشود)  قرار گرفته است؟( مطابق با توصيه هاي 

سازنده طناب يا جرثقيل يا سازنده كليپ)
4- زنجير درصورت استفاده داراي گريد حداقل 80 باشد.

5- اسلينگهاي استفاده شده بايد از master link  براي اتصال به قالب تجهيزات باالبري و يا شاهين نوع پيچي با ميخ پرچي باشند.
Synthetic webbing -6 و يا  طبيعي و مصنوعي طناب هاي اسلينگ براي سيستم تعليق استفاده نشوند.

7- زنجير  و يا طناب اسلينگها بايد داراي ظرفيت مهر شده بصورت دايم و براي سكو باالبري افراد مشخص تفكيك شده باشد.

نتيجه بازرسيشرح مورد
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