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 آشنایی با الزامات ایمنی اپراتوری جرثقیل ها

 
 قربان زاده: مدرس 
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 جرثقیلهای معروف دنیا

Taisun is the world's strongest crane and has a 

safe working load of 20,000 metric tons (22,046 

short tons). Taisun is designed and built for the 

installation of very large modules in semi 

submersibles and FPSO projects and located at 

Yantai Raffles Shipyard in Yantai, Shandong 

Province, China. The crane holds the three 

heaviest lifts of all time: 20,133 metric ton, 

14,000 ton and 12,500 ton. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-submersible_Platform
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 جرثقیلهای معروف دنیا
SSCV Thialf 

The SSCV Thialf is a semi-submersible crane vessel. It was constructed in 1985 

as DB-102 for McDermott by Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.. In 1997 

it was taken over by Heerema Marine Contractors after discontinuation of their 

joint venture with McDermott, HeereMac. 

The Thialf has two cranes with a combined maximum lifting capacity of 14,200 

metric tons, making it the largest crane vessel in the world.[1] It is equipped with 

a class III dynamic positioning system for position keeping in deep waters. For 

position keeping, the Thialf is fitted with six 5,500 kW         ) 7400 

Hps)retractable azimuthing thrusters. For shallow waters there are 12 Flipper 

Delta anchors, 22.5 t, with 2,500 meter, 80 mm mooring wire. 

The hull consists of two pontoons with four columns each. Transit draught is 

about 12 meters. For lifting operations it will normally be ballasted down to 26.6 

meters. This way the pontoons (with a draught of 13.6 meters) are well 

submerged to reduce the effect of waves and swell. 

It is able to accommodate 736 people. 

 

 جرثقیلهای معروف دنیا

file:///D:/Crane/Course/SSCV_Thialf.htm
file:///D:/Crane/Course/SSCV_Thialf.htm
file:///D:/Crane/Course/SSCV_Thialf.htm
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 جرثقیلهای معروف دنیا

 باه  متعلا   كاه  HL 5000 ناا   يكي از بزرگترين جرثقيل هاي دنيا به
 .صدرا مي باشد شركت
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آشنایی با انواع جرثقیل: موضوع   
 
 
 

 

   

 : انواع جرثقيل ها   
   (ASME B30.11) (Workshop Cranes)( برقي ، بادي و دستي ) جرثقيلهاي كارگاهي ۞

  (ASME B30.5) (Mobile Cranes)جرثقيلهاي متحرك زميني ۞

  (ASME B30.3) (Derrick Cranes & Tower Cranes)جرثقيلهاي برجي ۞

  (ASME B30.4) (Portal Crane) جرثقيلهاي ساحلي ۞

  (ASME B30.8) (Barge Cranes)جرثقيلهاي شناور ۞

  (ASME B30.5)( Locomotive Cranes)جرثقيلهاي مخصوص راه آهن ۞

  (ASME B30.11) ( Air Or Electric Operated Hoists)باالبرهاي بادي يا برقي ۞

  (ASME B30.23) (Aerial Work Platform )باالبر حمل نفر ۞

  Hydraulic Jack)) (ASME B30.1)هيدروليك  جك۞
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Mobile  

 

 

 

 

Fixed 

 

 

 

 

 انواع جرثقیل 

( برقی ، بادی و دستی ) جرثقیلهای كارگاهی 
(Workshop  Cranes)  

اين جرثقیلها جهت جابجائي بار در محوطه های محدودی : تعريف 
 ...(  سالنها ، انبارها ، كارگاهها )   مورد استفاده قرار مي گیرند



8/1/2017 

7 

نيروي محركه اين 
جرثقيلها به شرح زير 

:است   

 .قوه محركه آن برق است : جرثقيل برقي - 

قوه محركه آن هواي فشرده : جرثقيل بادي  -
كارخانجات  است كه بيشتر در صنايع 

شيميائي و جائيكه گازها و مواد قابل اشتعال 
 .مي رود  وجود داشته باشد بكار 

توسط زنجير و قرقره و : جرثقيل دستي  -
نيروي دست ، حركات طولي ، عرضي و 

اين نوع . باالبردن بار انجا  مي شود 
جرثقيلها اكثرا در تلمبه خانه ها و  

كمپرسورخانه ها براي نصب دستگاهها و 
تعميرات آنها كه به حركات آهسته احتياج 

 .است مورد استفاده قرار مي گيرند 

اين جرثقيلها    بطور كلي     به      هفت 
:دسته        تقسيم مي شوند   

 (Overhead Crane ) 

  (Gantry Crane) 

  (Semi-Gantry Crane) 

(Wall Crane  ) 

   (Jip Crane) 

 (Monorail  & Under 

Hung Crane) 

  (Chain Block ) 
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Gantry Crane 

 Semi-Gantry Crane  
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Gantry Crane 

 (Rail Mounted  Gantry Crane ) 

(Wheel Mounted  Gantry Crane ) 
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Rail Mounted Gantry Crane ( RMG ) 

Rubber Tired Gantry Crane ( RTG ) 

(Mobile Cranes) 

به جرثقیلهائي اطالق مي شود كه قادرند با بار مجاز بطور آويز و با نیروی محركه خود  : تعريف 
موارد استفاده آنها در صنايع مختلف ، بسیار . بر روی زمین حركت كنند (   موتور ديزل ) 

.مي باشد  گسترده   
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:این جرثقیلها  بطور كلی به دو  دسته   تقسیم می شوند   

Crawler Mounted Crane

Truck Mounted Cranes

 

 

Wheel Mounted Cranes 

Crawler Mounted Crane 
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Wheel Mounted Crane 

 Rough Terrain Crane 

 All Terrain Crane 

(Truck  mounted crane) 

 

All Terrain Crane Rough Terrain Crane 

Truck  mounted crane 
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: این جرثقیل ها از لحاظ نوع بوم به دو دسته تقسیم می شوند  

 در . بوم آن به صورت كشويي بوده و قابلیت ازدياد طولي دارد : نوع تلسكوپي
اين نمونه برای استقرار جرثقیل در هنگام كار حتماً بايد از جك استفاده گردد 

(Out Rigging. ) 

 

 بوم آن بصورت قطعات فلزی مي باشد كه بوسیله پین و : نوع بوم خشك
بیشتر آنها دارای چرخهای زنجیری مي  اشپیل به يكديگر متصل مي شوند 

 .باشد 
 

Carry deck cranes 
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Articulating/Knuckle-boom crane 

Side boom Crane Exceptions 
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 (Tower Cranes)جرثقيلهاي برجي

به جرثقیلهائي اطالق مي شود كه قادرند با بار در فواصل    دور  : تعريف 
موارد استفاده آنها در صنايع ساختماني،  . با  شعاع  زياد حركت كنند 

 .مي باشد  بسیار گسترده 

 

                                                   

 

 

 

Tower Cranes 

Derrick Cranes 
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 (Portal Crane) جرثقيلهاي ساحلي 

همانطور كه از نام اين جرثقیلها مشهود است ، اين نوع جرثقیلها در كنار : تعريف 
كاربرد اين جرثقیل ها در بارگیری های كشتي ها .بندر گاه ها نصب مي باشند 

 .در سواحل مي باشد

 

قوه محركه اكثر اين نوع جرثقیل ها برق مي باشد و  اكثرا بروی ريل حركت مي 
 .كنند 

 

Type of portal cranes: 
1- Gantry cranes (RTG & RMG) 
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2- Ship to Shore or Quay cranes 

 

3- Pedestal ship to Shore cranes 
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(Barge Cranes  ) 

اين نوع جرثقیلها بر روی كشتیها و يدك كش ها : تعريف 
 .نصب و قوه محركه آنها برق كشتي يا موتور ديزل است 
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 (  Locomotive Cranes)جرثقيلهاي مخصوص راه آهن 

همانطور كه از نام اين جرثقیلها مشهود است ، اين نوع جرثقیلها بر روی : تعريف 
واگن راه آهن نصب و قوه محركه آنها موتور ديزل مخصوص به خود مي باشد 

كاربرد اين جرثقیل ها در شبكه های خطوط آهن برای حمل و نقل بارهای .
 .مربوط به راه آهن مي باشد

 

  ( Pneumatic Or Electric Operated Hoists)باالبرهای بادی یا برقی 

اين باالبرها توسط وينچ و كابل فوالدی و قالب معوال بر روی سطح  : تعريف
دستگاهها در ارتفاع   زمین نصب و مهار میشوند و جهت تعمیرات و جابجائي

از اين جرثقیلها در موارد تعمیراتي واحدهای .باال مورد استفاده قرار میگیرند
 .بزرگ استفاده زيادی به عمل مي آيد
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 (Aerial Work Platform )باالبر حمل نفر 

يك وسیله مكانیكي يا دستگاهي است كه دسترسي   : تعريف
موقتي را برای افراد يا تجهیزات در مناطق و اماكن خارج از 

.دسترس فراهم مي كند  
 

 (Hydraulic Jack )جك هیدرولیك 

جك يك وسیله مكانیكي برای بلند كردن بارهای سنگین ،  : تعريف
تجهیزات سنگین و يا اعمال كردن نیروی رياد مورد استفاده قرار  

 .مي گیرد
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Side lift crane 

aerial crane 
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Pedestal cranes 

TYPES OF DOCK MOUNTED PEDESTAL CRANES 

 HYDRAULIC STRAIGHT BOOM CRANE 
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 HYDRAULIC KNUCKLE BOOM CRANE (ARTICULATING BOOM) 

 SWINGING FIXED BOOM CRANE 
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 :  انواع تجهيزات كمك باالبري
 (  Wire Rope Sling)سيم بوكسل و اتصاالت ۞

 (Chain Sling) :زنجير بوكسل و اتصاالت ۞
 (  Spreader Beam)تيرآهن حمال گاري و بار ۞

 (Shackle) شكل۞
 ((Eye Boltچشمي  ۞
 ((Man Basket سبد۞
  (belt)تسمه ۞
 (Hook) قالب۞
 (Block)بالك ۞
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  ASME B30.9(Wire Rope Sling)سیم بوكسل و اتصاالت 

وايرها از تجهیزات كمك باالبری هستند كه به منظور بستن كاال  : تعريف 
، Hookبه كمك برخي از تجهیزات كمك باالبری ديگر از جمله   

Block ،Swivel  به كار مي روند... و. 

ASME B30.9-FIG. 9 
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 :تواند تابیده شده باشدسیم بكسل به دو نوع مي
 
 (Regular)معمولي •

 .جهت تاب در استرند مخالف جهت تاب استرند بدور طناب است
 .پس در تاب رگیوالر، مفتولها موازی محور طولي هستند

 
 (Lang)لنگ •

 .تاب مفتولها در استرند همجهت تاب استرند بدور طناب است
 .پس در تاب لنگ، مفتولها با محور طولي زاويه مي سازند
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تعداد مفتول شكسته مجاز در سيم 
 بكسل ايستا

 تعدا مفتول شكسته مجاز در سيم بكسل متحرك

 در يك گام در يك استرند در انتهای اتصال در يك گام در انتهای اتصال

2 3 1 3 6 
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  سايیدگي(Wear or  Scraping ) 
 كاهش قطر(Reduction of Diameter  ) 
 پارگي كالف ها(Broken or Cut Wires or Strands ) 
 پیچیده شدگي و يا له شدگي(Kinking or Crushing ) 
 ترك يا له شدگي  در اتصاالت انتهايي(Crack or Deformation of End 

Attachments ) 
 زنگ زدگي(Rust ) 
 خوردگي(Corrosion ) 
 صدمات حرارتي(Heat Damage) 

 اشكاالت عمده
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Corrosion Corrosion 

Corrosion 

Rust 

Broken or Cut 

Wires or Strands  

Broken or Cut Wires or Strands  
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Broken or Cut Wires or Strands  

Broken or Cut Wires or Strands  

Broken or Cut Wires or 

Strands  
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زنجیرها از تجهیزات كمك باالبری هستند كه به منظور حمل بار : تعريف
.مورد استفاده قرار مي گیرند  

 (Chain Sling ):زنجير بوكسل و اتصاالت 

Type I : Quadruple  Leg Sling 
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Type II : Single Leg Sling 

  (Wear or  Scraping ) 

(Broken or Cut Chain  ) 

(Crack or Deformation  ) 

(Rust ) 

 (Corrosion ) 

 اشكاالت عمده
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Corrosion 

Rust 

Deformation 

Broken or Cut Chain 
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از تجهیزات باالبری هستند كه دارای قابلیت اتصال واير در چند : تعريف
نقطه مي باشند و برای حمل كردن بارهای با طول زياد مورد استفاده قرار  

 .مي گیرند

 (  Spreader Beam)تيرآهن حمال گاري و بار 

(Crack ) 

(Rust ) 

 (Corrosion ) 

  (Deformation ) 

 اشكاالت عمده
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Welding Defect  

Rust 

از تجهیزات باالبری هستند كه به منظور متصل كردن برخي از : تعريف
  Wire rope sling ،Hook ،Block ،Swivelتجهیزات كمك باالبری ديگر از جمله 

 .به كار مي روند... و

 (Shackle) شكل
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Type Of Shackle 

(Crack ) 

(Twists ) 

(Wear  ) 

(Rust ) 

 (Corrosion ) 

  (Deformation ) 

(Significant Change in Opening ) 

 

 اشكاالت عمده
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Rust 

Corrosion 

Corrosion 

Crack & 

Cut 

Crack & 

Cut 

Crack & 

Cut 

Crack & 

Cut 
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Deformation 
Significant Change in Opening  

Significant Change in Opening  

Twists  

از تجهیزات كمك باالبری هستند كه به منظور جابجايي انسان يا  : تعريف
 .بار به كار مي روند

Man Basket(سبد) 
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از تجهیزات كمك باالبری هستند كه به منظور حمل بار مورد : تعريف
 .استفاده قرار مي گیرند

  (belt)تسمه
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 (Corrosion ) 

(cuts)

(Broken or worn stitching in load bearing splices) 

(Wear)

 اشكاالت عمده

Broken or worn stitching in 

load bearing splices 
Corrosion  

cuts 

cuts 
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cuts 

Wear 

از تجهیزات كمك باالبری هستند كه به منظور متصل كردن بار به  : تعريف
 .كار  مي روند

 (Hook) قالب
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TYPE OF HOOK 
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(Crack ) 

(Rust ) 

 (Corrosion ) 

  (Deformation ) 

Throat opening 

 اشكاالت عمده
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Throat opening  

Corrosion  

Wear  

Corrosion  
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از تجهیزات كمك باالبری هسنتد كه به منظور متصل كردن برخي  : تعريف
  Wire rope sling ،Hook ،Swivelاز تجهیزات كمك باالبری ديگر از جمله 

 .به كار مي روند... و

 (Block)بالك 

(Crack ) 

(Rust ) 

 (Corrosion ) 

  (Deformation ) 

 اشكاالت عمده
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Corrosion 
Corrosion 

Rust 

Rust 
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 يا راننده جرثقیلاپراتور: 
 كاربر مجموعه جرثقیل  
 مسئول راهبری بوم  
 مسئول انجام عمل برداشتن و گذاشتن بار 

  
 درون اتاقك مخصوص اپراتوری: جايگاه

 

ايمني جرثقیل   مسئولاپراتور  
و كار كردن آن در محدوده  

 .استايمن 
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بايستي راننده/پراتورا: 

 سال سن داشته باشد 18حداقل. 
آموزش كافي برای كار با جرثقیل خود ديده باشد. 

با جرثقیل و تجهیزات ايمني آن آشنايي داشته باشد 

 را بدرستي بشناسد و عالئم ارتباطي جدول را بشناسد تا  ريگروظايف
 .را تامین كندريگر بتواند امنیت 

 مجموعه  درك كامل از سیگنالهای ارتباطي راديويي و تلويزيوني بین
 .داشته باشد

 

 
بايستي راننده/پراتورا: 
 به چگونگي عملیات نصب و ترتیب باربرداری آگاهي كامل داشته باشد 
دهنده جرثقیل را مطابق با شرايط محیط   بايد بتواند سیستم كنترل و نشان

 .برنامه ريزی كند
 قبل از شروع كار با جرثقیل، اپراتور بايد بازرسي های قبل از كار را

 .مطابق با چك لیست های بازرسي روزانه انجام دهد
در شرايط خاص الزم است كه اپراتور از مكانیك جرثقیل ياری بگیرد. 
 دكنبايد كنترل  رامیزان سوخت، روغن و مايع خنك كننده. 
  هنگامي كه جرثقیل برای اولین بار روشن مي شود، اپراتور بايد به مدت

ها،  سپس همه كنترل. دقیقه با آن كار نكند و آن را حركت ندهد 5
ترمزها، ابزارها و تجهیزات ايمني برای اطمینان از عملكرد درستشان 

 .كنترل شوند
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بايستي راننده/پراتورا: 
  هرگونه خرابي و آسیب ديدگي مشاهده شده را به مكانیك جرثقیل اطالع دهد تا نسبت به رفع آن اقدام

در صورتي كه مكانیك قادر نباشد مشكل موجود را حل كند بايستي از افراد متخصص در اين زمینه . كند
 .كمك بگیرد

 ،اگر عملیات باربرداری در يك محوطه لوله كشي شده يا مشابه آن كه قبال خاكبرداری شده انجام شود
بايستي اقدامات خاص اضافي صورت بگیرد برای نمونه زمین بايستي محكم باشد و چنانچه به اندازه 
كافي محكم نبوده و سست باشد، بايستي برای استقرار جكها، در محوطه خاصي از زمین با روشهای 

 .استحكام كافي ايجاد نمود( مثال استفاده از تراورس)موجود
  اپراتور جرثقیل بايستي همچنین اطمینان حاصل كند كه هیچ گونه احتمال سست و خالي شدن زمین

بدلیل وجود آبراهها، لوله های گاز يا لوله های آب وجود نداشته باشد چراكه ممكن است باعث چپ شدن 
 .جرثقیل شود

 هنگام كاركردن نزديك لبه های كانال ها ، حفره ها، اسكله يا بارانداز بايستي دقت ويژه و مخصوص
 .مبذول شود و فاصله كافي رعايت شود

 هنگام باربرداری و استقرار جرثقیل روی جكهای پايه اگر محل جكها سست باشد مي تواند تعادل
 .جرثقیل بهم خورده و چپ شود

 

بايستي راننده/پراتورا: 
 اگر جرثقیل در محیطهای تونلي يا مشابه آن با سقفهای بسته مستقر شده باشد، اپراتور بايد

به تجهیزات باالی سر خود از جمله كابلهای برق كه ممكن است خطر ساز باشند، توجه 
 .كافي داشته باشد و حداقل فاصله پیشنهاد شده را تا سقف رعايت كند

 توجه داشته باشید كه كابلهای برق در اثر وزش باد مي توانند نوسان نموده و جابجا شوند، و
 .خطر برق گرفتگي ايجاد  نمايند

 ، عالوه بر رعايت احتیاط جهت عدم برخورد با كابلهای باالی سر يا اطراف محل كار
 .بايستي دقت نمود كه بوم يا جیب به جرثقیلهای مجاور خود نیز برخورد نكنند

 شرايط خوب و ايده آل اين است كه اپراتور جرثقیل در هر زمان قادر باشد بار را ببیند، ولي
اين امر همیشه ممكن نیست و اپراتور معموال نیاز خواهد داشت كه كسي وی را راهنمايي  

كرده و وضعیت موجود را به وی اعالم كند، كه در بعضي مواقع در صورت نبودن چنین  
 .شخصي همان كسي كه بار را مي بندد اين كار را انجام مي دهد

 در پايان، اپراتور بايستي دقت زيادی هنگام عملیات باربرداری و كار با جرثقیل و يا تخلیه و
 .بارگیری، داشته باشد
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در آغاز هر شیفت كاری ، اپراتور جرثقیل يا ديگر افراد دارای صالحیت مانند مكانیك جرثقیل، بايستي كنترل 

 :ها و بازرسي های عادی را كه شامل موارد زير است انجام دهند

a ) كنترل شود كه سیستم نشان دهنده و محدود كننده لنگر با مقادير صحیح تنظیم شده باشد و طول بوم و
 .تعداد الی سیم ها درست باشد

b)  در صورتي كه وزنه ها قابل .جهت انجام عملیات ، از مناسب بودن وزنه های تعادل اطمینان حاصل كنید
انتقال و جابجايي مي باشند، بررسي كنید كه وزنه های تعادل مطابق آنچه كه در جدول وزنه های تعادل آمده،  

 .به طرز صحیحي ثابت شده باشند و برای شرايط عملیاتي مورد استفاده ما مناسب باشند

c) سطح روغن، میزان سوخت و وضعیت روانكاری را كنترل كند. 

d  ) طنابها و اتصاالت ثابت انتهای طناب و تكیه گاهها را از نظر وجود آسیب ديدگي يا سائیدگي كنترل
 .شوند

 

e )  برای جرثقیل های چرخ الستیكي و خصوصا جرثقیل های كارگاهي،  میزان فشار باد الستیك چرخها
 .بازرسي شود

f) كنترل شود كه همه مخازن هوا خشك باشند و آب و رسوبات آنها تخلیه شود. 

g) دكنومها را از نظر وجود هر گونه آسیب ديدگي كنترل ب. 
h ) برای ايمني و جلوگیری از خطر حريق، بايستي كابین جرثقیل مرتب بوده و فاقد هرگونه قوطي

 .های گريس و روغن، اسباب و لباسهای كهنه يا مواد ديگر باشد

i) فشار سیستمهای هیدرولیك كنترل شود. 

j ) رثقیل مورد دقت و توجه خاصي قرار گیردجعملكرد ترمز. 

k) در عملیاتي كه بدون استفاده  . كننده و محدودكننده اطمینان حاصل كند از عملكرد سوئیچهای قطع
 . دشواز اين ابزارهای ايمني و محدود كننده انجام مي شود، دقت كافي مبذول 
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در فواصل زماني مناسب كه توسط مراجع ذيصالح توصیه مي شود. 

 

پس از هر برپاسازی مجدد 

 

 جرثقیلدر ساختمان يا تغییر اساسي و تعمیر از هرگونه پس 

 
مسئول بارگذاري و برداشتن بار از روي جرثقيل و نيز  ريگر

 .استفاده از دنده صحيح باالبري است

ريگر بايستي: 
 .سال سن داشته باشد 18◦

 .ديد، شنوايي و واكنشهاي رفتاري مناسب داشته باشد◦

 .چابك باشد و قادر به رفع و رجوع مسائل جرثقيل باشد◦

عالئم دستي هدايت راننده را بشناسد و سيگنالها را بطور واضح ◦
 تفهيم نمايد

جهت حركت را به راننده اطالع دهد و بارگذاري و باربرداري را ◦
 .به نحوي كه امنيت كاركنان و سايت حفظ شود هدايت كند

 درك كامل از سيگنالهاي ارتباطي راديويي و تلويزيوني بين اجزا◦
 داشته باشد

با پوشش متفاوت از سايرپرسنل براي راننده جرثقيل قابل شناسايي ◦
 .باشد
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 (:  Nominal Capacity)بار اسمي نهايي -1

وزن . ماكزيمم باري است كه در طول بوم و شعاع كار مورد نظر براي باربرداري مجاز شده است

 . هوك و ديگر ابزارهاي باربرداري به عنوان قسمتي از بار محسوب مي شود

 (:Rated load)بار اسمي -2

 باري است كه بايستي باال برده شود كه از كم كردن وزن هوك و ديگر ابزارهاي باربرداري از

 .باراسمي نهايي به دست مي آيد

 (:Lifting capacity)ظرفيت باربرداري -3

ماكزيمم بار اسمي نهايي است كه جرثقيل قادر به بلند كردن آن باشد. 

 (:Working radius)شعاع كار -4

فاصله افقي در سطح زمين از مركز سوئينگ جرثقيل تا خط عمودي از مركز بار مي باشد. 

  

 (:Lifting height)ارتفاع باربرداري -5

فاصله عمودي از سطح زمين تا هوك جرثقيل مي باشد. 

 (:Boom length)طول بوم -6

فاصله محوري بين پين اتصال ته بوم و پين اتصال قرقره سر بوم مي باشد. 

 (:  Boom angle)زاويه باربرداري -7

زاويه بين مركز بوم با خط افق مي باشد. 

 ( Swing)حركت چرخشي  -8

 ( Hoisting) حركت باالبري  -9

 (Luffing)تغيير زاويه بوم  -10

 (Slewing)حركت افقي بر روي بوم  -11

 (Limited Switch)سوئيچ محدود كننده  -12
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 (Load Chart)جدول باربرداري  -13

 (Hand Signal Chart)جدول عالئم دستي  -14

 (Counter Weight)وزنه تعادلي  -15

 (Pendant)ساپورت بوم  -16

 (Tower-Mast)دكل اصلي  -17

 

 ًگواهینامه ناديده اطالع بوده و داشتن بي از نحوه عملكرد جرثقیل اپراتور معموال

 .شودمي گرفته 

 استبازرسي ناقص و عدم انجام آن در دوره های زماني مشخص خطرآفرين. 

عدم رعايت الزامات كار با جرثقیل در شرايط محیط كار 

45  نیرو استتماس با خطوط حوادث جرثقیل درصد 

 جرثقیلقالب زير گرفتن قرار 

 اندازهاز چرخش بیش 

شكستن وزنه تعادل، سقوط و نقص دكل و سقوط بار در اثر شكستن تیرك ،

 طناب
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تماس قوی فشار لخت سیم با جرثقیل فلزی های بخش از يكي هرگاه 

  .كند پیدا

مجاز فاصله جايگزين تواند نمي دهنده اخطار وسايل و گذاری عايق 

 .باشد

نمايد تعیین را فاصله بینايي قضاوت بر تكیه با تواند نمي انسان. 

 

شرايط عمومي دستگاه  –نكات ايمني كار با جرثقیل   
 جرثقیل بايستي گواهینامه سالمت فني را از مؤسسات بازرسي مجاز اخذ كرده باشد كه پس از

 .شود كنترل تمامي قسمتهای دستگاه برای مدت معین صادر مي
روی بدنه تمامي وسايل باالبرنده بايد میزان بار كاری مجاز نوشته شده باشد 
Maximum Safe Working Load حداكثر بار ايمن بايد مشخص باشد. 
مجهز به كلیدی باشند كه اپراتور بتواند در جای خود همه حركات جرثقیل را متوقف كند. 
جرثقیل های برقي دارای ابزار ويژه حفاظت در برابر اضافه بار باشند. 
كلیدها و كنترلها نبايد قفل شوند. 
  در صورتي كه در معرض خطر وزش شديد باد باشند بايد اقدامات الزم جهت افزايش استحكام

 .و ثبات انجام گیرد
  پس از به كار افتادن كلیدهای محدود كننده بايد امكان حركت در جهت عكس وجود داشته

 .باشد
  پس از به كار افتادن كلیدهای محدود كننده بايد امكان حركت در جهت عكس وجود داشته

 .باشد
 متر باشد 6فاصله پل با افراد دست كم. 
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ASME B30.8  

List trim

List trim



ListTrimderrick crane

ListTrim
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الزامات راننده و ريگر –نكات ايمني كار با جرثقیل   
ها دقیق، واضح، روشن و شفاف بیان شوند تمامي دستورات و تصمیم. 
ريگر و راننده بايد عالمتهای استاندارد ريگری را بداند و با راننده هماهنگ باشد. 
راننده بايد طرز كار با جدول باربرداری را بداند .  
راننده بايد فقط فرمان ريگر را برای جابجايي بارها رعايت نمايد. 
داند و اطالعات فني در مورد كار  مطمئن شويد كه ريگر شما عالئم و قوانین مربوط به كار خود را دقیقا مي

 .خود را دارد
ريگر بايستي يك نفر باشد. 
در زمان تخلیه و بارگیری راننده بايد در كابین خود نشسته باشد. 
توسط راننده ممنوع است... هنگام كار گوش كردن به ضبط صوت و. 
ديگر قرار نگیرد تحت هیچ شرايطي نفر بین بار و جسم. 
راه دسترسي و يا خروج از مكان استقرار اپراتور بايد ايمن باشند. 
 الزم است جرثقیل ها بطور مرتب سرويس و نگهداری شوند برنامه های تعمیر و نگهداری بايد با سفارش

 .سازنده همخواني داشته باشد
هنگام روشن بودن جرثقیل يا باالبر و در زمان معلق بودن بار اپراتور مجاز به ترك جرثقیل نیست. 
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الزامات محیط كار –نكات ايمني كار با جرثقیل   

ديگر برای ارتباط  سیم يا وسیله  راننده بايد دقیقا بار را ببیند و در جايي كه راننده ديد ندارد از راديو بي
 .  استفاده نمايد

 میلیمتر است 600حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش و اجسام ثابت. 
مقاومت زمین و سستي خاك را در نظر بگیريد. 
 (  خطر سقوط بار و )اطراف محوطه باالبری كامال توسط نوار خطر و تابلوهای هشداردهنده نظیر..

 .مشخص و معین شود
بايستي فراهم گردد محوطه عملیات باالبری  روشنايي. 
 بايستي كامال آزاد ،خلوت و راننده فضای كافي برای انجام عملیات را داشته  محوطه عملیات باالبری

 .باشد
مانعي بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد. 
قبل از شروع كار محل بارگیری و فرود بار را بررسي نمايید. 
محل فرود بار تا جای ممكن مسطح و صاف باشد. 
از جرثقیل نبايد در شرايط جوی نامناسب استفاده كرد. 
در زمان كار با جرثقیل افراد غیرمسئول نبايد در محدوده عملیات باشند. 
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پیش از شروع كار –نكات ايمني كار با جرثقیل   
 تمامي قسمتهای جرثقیل به شكل روزانه، هفتگي، ماهیانه و سالیانه مطابق چك لیست بررسي وسوابق

 .كنترل بايگاني شود
كننده و ترمزها  ها،كلیدهای قطع بكسل پیش از شروع كار با دستگاه از نشتي روغن، سالم بودن سیم

 .  مطمئن شويد

ها را امتحان كنید قبل از شروع كار هوك واهرم. 
 نبايد نشت روغن داشته باشند.. هیچ وسیله هیدرولیكي مثل جكهای تعادلي، بازوهای باالبرنده و. 
سیم بكسلها كامال در درام قرار گرفته باشند و روی يكديگر پیچ نخورده باشند. 
های تعادلي اطمینان حاصل كنید از محكم بودن وزنه. 
مطمئن شويد در باالی سر شما شبكه برق وجود ندارد. 
سیم خود را چك نمايید راديو بي. 
بايست سالم باشند... چراغهای جرثقیل شامل بوم، جلو، عقب، خط، ترمز، و. 
پیش از جك زدن، محل را بازرسي نموده و حتما در زير جكها الوار قرار دهید  . 
جكهای تعادلي را از برخورد با موانع محافظت نمايید. 
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ايمني تجهیزات  -نكات ايمني كار با جرثقیل
 كمك باالبری

از تسمه ها، شكّل، واير، هوك و ساير تجهیزات استاندارد كه میزان بار كاری مجاز آنها ذكر شده استفاده نمايید. 

قبل از كار چك شوند تا زدگي يا پارگي نداشته باشند ها تسمه  . 

های تیز بار برای جلوگیری از صدمه به تسمه و زنجیر از پدينگ يا سافتنر استفاده شود   در گوشه 

مواظب باشید كه بلت ،بكسل،زنجیر زير بار سنگین قرار نگیرند. 

هرگز تسمه يا زنجیر را از زير بار نكشید. 

سیم بكسلها طبق توصیه سازنده روغن كاری شوند و از تماس آنها با اسیدها و فلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری شود. 

سیم بكسلها نبايستي خم شوند. 

 ها بايستي كامال صاف و بدون تاب خوردگي باشند وايرها و تسمه. 

(باشد درجه مي 90ها  زاويه بین ساقه)ها يا وايرهای دو يا سه ساقه بايستي توسط حلقه به شكّل وصل شوند  تسمه 

نبايد مورد استفاده قرار گیرند%( 5بیش از )رشته  20زدگي و پارگي يك رشته از  سیم بكسلها در صورت زدگي، زنگ. 

برای افزايش طول زنجیر از پیچ ومهره استفاده نكنید. 

از گره زدن زنجیرها برای كوتاه كردن طول آنها خودداری شود. 
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حمل نفر -نكات ايمني كار با جرثقیل  
 نفراتي كه در ارتفاع كار میكنند بايستي بوسیله سبد حمل نفر جابجا شوند و از آويزان شدن به

 .هوك خودداری نمايند 

كنند بايستي از كمربند ايمني پاراشوتي استفاده نمايند كار مي افرادی كه داخل سبد نفر. 
درون سبد نفر بايد دستگیره داخلي تعبیه شده باشد. 
به طناب مهار بسته شود سبد نفر بايد. 

 

نكات باربرداری -نكات ايمني كار با جرثقیل  
بارهای مختلف از نظر سايز بايستي جداگانه حمل شوند. 

تمامي عملیات بارگیری وتخلیه بايستي به آرامي صورت گیرد. 

شود سیم بكسل با سرعت زياد حركت نمايد بكار نگیريد در زمان استفاده از تك واير، اهرم سقوط آزاد را كه سبب مي. 

 كلیه بارها در زمان جابجايي بوسیله طناب مهار كنترل شوند. 

نبايستي به هوك، بكسل و شكّل بسته شود طناب مهار. 

تواند بر جرثقیل اعمال نیرو  در زمان بلند كردن بار، بايستي كامال در مركز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غیر اين صورت بار مي
 (آيد بار بصورت پاندولي در مي)كرده وتعادل آنرا بهم بزند 

موقعي كه بار را جابجا میكنید كامال مراقب باشد تا افراد زير بار نباشند 

پیش از بلند كردن بار، با بوق زدن ديگران را مطلع سازيد. 
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وسايل مانند آجر يا سنگ توسط سبد كامال محكم و با ارتفاع مناسب جابجا شوند  . 

در زمان نقل و انتقال بار كسي روی بار يا قالب جرثقیل آويزان نشود. 
تحت هیچ شرايطي بار نبايستي برای مدت طوالني به صورت معلق در هوا نگه داشته شود. 
هرگز زير و روی بار معلق نايستید. 
در زمان جابجايي، بار تا حد امكان به سطح زمین نزديك باشد. 
در شرايط باد وزن بار متصل به . در هوای طوفاني يا بادهای شديد كار بايد متوقف گردد

 .میزان بار واژگوني بیشتر شود% 77جرثقیل طبق جدول بار نبايد از 
 هرگاه مركز ثقل بار و تكیه گاه جرثقیل در راستای يكديگر نباشند بلند كردن اجسام ممنوع

 .است
 جرثقیل يا وينچ و يا باالبر نبايد بار سنگین تر از بار ايمن ( به جز در زمان آزمايش)هیچگاه

 .  بردارند
از جرثقیل نبايد برای كندن اجسام ثابت و يا به حركت درآوردن وسايل نقلیه استفاده كرد. 

 

نكات باربرداری -نكات ايمني كار با جرثقیل  
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نكات باربرداری بارهای سنگین -نكات ايمني كار با جرثقیل  

  اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهايي جرثقیل باشد، با كنترل واحد
 ..ايمني جابجا گردد

 میلیمتر  150برای جابجايي بارهای سنگین ابتدا بار بايد به اندازه
از زمین بلند شود و اگر اتفاقي نیفتاد با احتیاط كامل بار جابجا 

 .شود

نصب گردد   بارهای سنگین با نظارت مسئولین ايمني و حتماً صبح
تا در صورت بروز اشكال در نصب، زمان كافي برای رفع آنها وجود  

 .داشته باشد
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نكات تخلیه  بار -نكات ايمني كار با جرثقیل  

  بار را طوری روی هم بچینید كه امكان برداشتن ايمن آن وجود
داشته باشد و فضای كافي برای تردد ماشین آالت بین آن در 

 .نظر گرفته شود

بار را روی الوار باريك بگذاريد تا تسمه و بكسلها زير بار نمانند. 

و درب كابین قفل شود پس از اتمام كار بوم جمع شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز حوادث  -نكات ايمني كار با جرثقیل  

 نصب كپسول آتش نشاني در اتاق راننده الزامي بوده و راننده وريگر
 .بايستي نحوه كار كردن با آن را بدانند

 چنانچه تعادل جرثقیل بهم بخورد در نوع تلسكوپي میتوان بوم راجمع كرد
در نوع بوم خشك بوم بايستي به سمت باال كشیده شود و يا در محل 

 .مورد نظر قرار گرفته شود
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 تجهیزات ايمني شخصي
 
كاله ايمني 

دستكش 

حفاظت چشمها 

ماسك تنفسي 

حفاظت شنوايي 

افزارپای 

حفاظت در برابر آفتاب 

كمكهای اولیه 

 

 كاله ايمني
 

 در تمام مكانهايي كه خطر سقوط اشیا از ارتفاع هست  •

در تمام مكانهايي كه تابلو هشدار استفاده از اين تجهیز وجود •
 دارد

 .بند چانه استفاده كرددارای بايد از كاله ايمني  •

 AS1801كاله ايمني بايستي با استاندارد ايمني صنعتي  •
 .انطباق داشته باشد
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 دستكش
 :پوشیدن دستكش از برای حفاظت دستها در برابر•

 حرارت و سايش •

 فلزات مذاب•

 های تیزلبه•

 

ممكن است دستكشهای خاص برای حفاظت در برابر مواد •
 (فروشنده متخصص). شیمیايي مورد نیاز باشد

 

 حفاظت چشمها

آسیب چشمي انواع 

.Iآسیب فیزيكي ناشي از ذرات معلق، غبار و فلزات مذاب 

.IIآسیب شیمیايي ناشي از مايعات سمي، گازها، بخارات و غبار 

.IIIآسیب تشعشع ناشي از نور آفتاب، نور مرئي، لیزر و مادون قرمز 

از فروشنده متخصص درخصوص قرار گرفتن در معرض اين آسیبها و  •
 .نحوه صحیح مراقبت از چشمها مشاوره بگیريد

انطباق  AS1337حفاظت چشمها بايستي با استاندارد استاندارد صنعتي   •
 .داشته باشد
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 ماسك تنفسي

 محفاظت از خود در برابر موادماسك تنفسي برای: 
.Iبخارات و گازهای سمي 

.IIغبارهای سوزان مانند سیلیكا 
 ،سیلیكا در هر مكاني كه خاكبرداری انجام مي شود مانند ساختمانها

 .امور جاده ای، تونل سازی و معدنكاری يافت مي شوند
   برای محفاظت از خود از ماسك تنفسي تولید شده بر اساس

 .كمك بگیريد AS 1716استاندارد صنعتي 

 

 

 حفاظت شنوايي

 احتمال دچار شدن به آسیبهای شنوايي در صورت قرار گرفتن
بل باال دسي 85طوالني مدت در معرض اصوات صنعتي باالی 

 .است
   اين میزان سطح صدای يك لودر يا كامیون بزرگ است . 

بل دارددسي 92بر سطح صدايي باالی يك اره زنجیر درخت . 
 تجهیزات محافظت شنوايي مطابق استانداردAS 1270  ساخته

 .مي شوند
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افزارپاي  

پا را از گیر افتادن، لهیدگي و ساير آسیبها محافظت كند 
 كفشهای راحت با حداكثر پوشش پا انتخاب كنید كفشهای سبك

 پذير با پنجه پالستیكي يا فوالدیانعطاف
افزارها مطابق استاندارد پایAS 1270 ساخته مي شوند. 

 

 حفاظت رد ربارب آفتاب
 

های برای پیشگیری از تخريب دائمي پوست بدن بوسیله اشعه
 طیف بنفش 

 همواره كاله، دستكش بلند، شلوار بلند بپوشید 
 در هنگام كار در معرض آفتاب از كرمهای ضد آفتاب و اشعه

 .ماوراء بنفش استفاده مايید
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 كمكهای اولیه
امكان وارد . اپراتورها و ريگرهای جرثقیلهای برجي در صنعتي با ريسك باال فعالیت دارند

 آمدن صدمات جدی وجود دارد كه 

فراهم  ... بايستي كمكهای اولیه برای مواردی چون احیای نفس، بند آوردن خونريزی و
 .باشد

 اپراتورها بايد محل نگهداری همه كیتهای اين تجهیزات را بدانند  . 

 متر بايد جعبه كمكهای اولیه موجود باشد 100در هر طبقه و با فواصل حداكثر  . 

عالمت استاندارد اين تجهیز يك ماه سرخ رنگ در زمینه سفید است. 

 پیشنهاد مي شود اپراتورها دوره كمكهای اولیه را بگذرانند و گواهي مربوطه را اخذ كنند . 

 بايستي يك قفسه برای انتقال كمكهای اولیه به افرادی كه روی جرثقیل دچار حادثه مي
 .شوند در دسترس باشد

 

 بازرسي روزانه جرثقیل

 بازرسي سازه اصلي 
بازرسي ترمزها 
 بازرسي وايرها و تجهیزات كمك باالبری 
بازرسي كابین 
بازرسي سیستم قدرت و محرك دستگاه 
 بازرسي تجهیزات ايمني 
بازرسي نشانگرها 
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 .همواره قادر به عمل باشندترمزها بايد 1.

 .به قفل مجهز باشندبايد از حادثه ترمزها نیاز برای پیشگیری در صورت 2.

 .عمل كننديا تاخیر شوك و ايجاد بدون بايد ترمزها 3.

كیلوگرم  16از ترمزهای دستي نبايد بیش عملكرد نیروی موردنیاز برای 4.

 .باشد

 .  باشدكیلوگرم  32از ترمزهای پايي نبايد بیش عملكرد نیروی موردنیاز برای 5.

 باشد كه ای به گونه بايد اتاقك و شكل ساختمان آن جای

 .را داشته باشدبهترين ديد راننده همواره 

اپراتور را در مقابل شرايط جوی نامناسب حفظ نمايند. 

به خوبي تهويه شوند 

در هوای سرد بخوبي گرم شوند. 

به آتش خاموش كنهای دستي مناسب مجهز باشد. 

 جدول بار كاری ايمن در شرايط مختلف بايد در كابین راننده

نصب شده باشد اين جدول براساس طول بازو، شعاع عملیات و 

 .چگونگي عملیات بار تنظیم مي شود
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 خودكار مجهز باشند تانشانگرهای به بايد ها همه جرثقیل: 

 .نشان دهدبازو يا تیرك مختلف زوايای كار را در میزان بار ايمن به وضوح 1.

مختلف نمايد سیگنال های تجاوز ايمن كه وزن بار از حد صورتي در 2.

 .اپراتور را آگاه سازنديا شنیداری و ديداری 

مي بازو كه توسط نشانگر ارائه میزان زاويه همواره به جرثقیل بايد راننده 3.

 .شود توجه كند

  .روی آن قید شودبه وضوح بر بايد مجاز بازو زاويه حداكثر 4.
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رد  خطر ربخورد با كابل ربق فشار قوي و جدول استاندا

 

الزم حداقل فاصله ولتاژ نرمال  

 متر فوت

كیلوولت 50تا   10 3/06 

كیلوولت 200تا  50  15 4/6 

كیلوولت 350تا  200  20 6/1 

كیلوولت 500تا  350  25 7/62 

كیلوولت 750تا  500  35 10/67 

كیلوولت 1000تا  750  45 13/72 


