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برق استان تهران

ٌدف
هدف از تدویه ایه دستورالعمل حصول اطمینان از رعایت مقررات ایمنی هنگام کار با جرثقیل و باالبر می باشد.

شرح اقدامات
کلیَ جرثمیل ُب ّ ثبالثرُبثبیستی دارای هجْز سالهت فٌی () CERTIFAIEهؼتجر از هراکس هجبز ثبشٌذ ّ سر ّیس ًّگِذاری کلیَ
جرثمیل ُب ّ ثبالثرُب هؽبثك ثب دستْرالؼول سرّیس ّ ًگِذاری خْدرُّبی سجک ّ سٌگیي ثَ شوبرٍ  OH/WI/05اًجبم هی شْد ّ ُوَ
رّزٍ ثبیستی دستگبٍ (ثبالثر ،جرثمیل) تْسػ هتصذی هْرد ثبزدیذ لرار گرفتَ ّ حذالل ُفتَ ای یک ثبر چک لیست ثبزدیذ فٌی از
جرثمیل ثَ شوبرٍ  PM/FO/07پیش از شرّع ثَ کبر تکویل ّ در اختیبر سرپرست ّاحذ هرثْؼَ لرار گیرد تب الذاهبت الزم را در
صْرت ّجْد ػیْة ثرؼرف ًوبیذ.
همررات ایوٌی کبر ثب جرثمیل ّ ثبالثر ًیس شبهل سَ هرحلَ هی ثبشذ.
الف) لجل از شرّع کبر
ة) در حیي کبر
ج) خبتوَ کبر

الف)قثل از شرَع کار
 .1راًٌذگبى ثبیستی دارای گْاُیٌبهَ هؼتجر ُوراٍ ثب هؼبیٌَ پسشکی ثبشٌذ
 .2راًٌذٍ ّ کوک ّی ثبیذ از الجسَ هٌبست کبر (کفش ،کالٍ) استفبٍ ًوبیٌذ
 .3راًٌذٍ ّ کوک ّی ثبیذ دارای لْازم اًفرادی فردی هؽبثك ثب ظْاثػ تؼریف شذٍ ثبشٌذ
 .4لجل از شرّع ثَ کبر ّظؼیت ثبالی سرخْد را ثررسی کردٍ ّ در صْرت ّجْد شجکَ ثرق فبصلَ هجبز را ثب حرین ُبی
ثرق رػبیت کٌذ
 .5هؽوئي شْد کَ ًفر کوک شوب ػالئن ّ لْاًیي هرثْغ ثَ کبر خْد را دلیمًب هی داًذ ّ اؼالػبت فٌی در کبر خْد دارد
 .6راًٌذٍ ثبالثر ّ جرثمیل ثبیستی لجل از جک زدى استحکبم زهیي زیر خْد را ثسٌجد
 .7پیش از جک زدى حتوبً در زیر جک ُب الْار هٌبست لرار دُذ
 .8راًٌذٍ ًجبیذ در هحل ًبهٌبست (از ًظر الکتریکی ّ هؼبرض ثرای چرخش ثْم ثبالثر) تْلف ًوبیذ
 .9راًٌذٍ ثبیستی لجل از اًجبم ػولیبت اتصبل زهیي خْدرّ را ًیس کٌترل ًوبیذ
 .10سین ثکسل ُب را چک کردٍ در صْرت زدگی ،زًگ زدگی ،پبرگی ثیش از  5رشتَ از  20رشتَ سین ثکسل ،سین ثکسل را
تؼْیط ًوبیذ
 .11راًٌذٍ ثبیستی کلیَ ّظؼیت خْدرّی هرثْؼَ را لجل از شرّع ثَ کبر از ُوَ لحبؾ ًیس تست ًوبیذ
ّ .12جْد کپسْل آتش ًشبًی ّ جؼجَ کوک ُبی اّلیَ در خْدرّی هرثْؼَ
ُیچ ّسیلَ ُیذرّلیکی هبًٌذ جک ُبی تؼبدلی ،ثبزُّبی ثبالثرًذٍ ّ ً ....جبیستی ًشتی رّغي داشتَ ثبشذ.
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ب) مقررات ايمىي حيه اوجام كار
1
2
3
4
5
6

-

-7
-8

رػبیت حذالل فبصلَ هجبز از جریبى ثرق کَ ؼجك استبًذارد  3هتر است
ةق زدى دیگراى را هؽلغ سبزد
پیش از ثلٌذکردى ثبر ،ثب ّ
ثلٌذ کردى ثبر ثیش از حد ظرفیت هجبز ثرای ثبالثر ّ جرثمیل هوٌْع هی ثبشذ
در زهبى تخلیَ ّ ثبرگیری راًٌذٍ ثبیذ در کبثیي خْد یب هحل تبثلْ کٌترل جرثمیل هستمر ثبشذ
در ٌُگبم جک زدى راًٌذٍ ّ کوک آى در جبیی هٌبست لرارگرفتَ تب از تصبدم ثب جک ایوي ثبشٌذ
پس از جک زدى راًٌذٍ هْظف است ًسجت ثَ افمی ثْدى کفی ثبالثر در دّ جِت اؼویٌبى حبصل ًوْدٍ ّ در غیر ا یي صْرت
هحل تْلف ثبیذ تغییر یبثذ.
راًٌذٍ جرثمیل ّ ثبالثر هْظف اًذ ٌُگبم کبر از ػالئن هخصْص راٌُوبیی ّ راًٌذگی استفبدٍ ًوبیٌذ
در زهبى استفبدٍ از ته ّایر اُرم سمْغ آزاد را کَ سجت هی شْد سین ثکسل ثب سرػت زیبد حرکت ًوبیذ ثکبر ًگیرد
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 - 9راًٌذٍ ثبیذ فمػ فرهبى ًفر کوک را ثرای جبثجبیی ایرُب نردى ثبر رػبیت ًوبیذ
- 10آشٌبیی ثب کپسْل اؼفبء حریك ّ هِبر حریك
- 11جک ُبی تؼبدلی در حیي کبر ثبیستی کبهالً ثیرّى آهذٍ ّ ثب یکذیگر هْازی ثبشٌذ
- 12در زهبى حرکت دستگبٍ ُیچ فردی سْار جرثمیل ًشْد
- 13در زهبى جبثجبیی ثبر تْسػ جرثمیل تب حذ اهکبى ثَ زهیي ًسدیک شْد
ً- 14فراتی کَ داخل ثبکت ثبالثر کبر هی ًوبیٌذ ثبیستی هجِس ثَ کورثٌذ ایوٌی ثبشٌذ
- 15ثرای افسایش ؼْل زًجیر جرثمیل ًجبیستی از پیچ هِرٍ استفبدٍ کرد
- 16ؼٌبة ُب ّ سین ثکسل ُب ًجبیستی ثب هْاد شیویبیی خْردًذٍ ثرخْرد ًوبیٌذ
- 17هحْؼَ ػولیبتی ثبیستی کبهالً آزاد ،خلْت ّ راًٌذٍ فعبی کبفی ثرای اًجبم ػولیبت را داشتَ ثبشذ

ج) مقررات تعد از اوجام کار
1
2
3
4

-

جوغ کردى ثْم ثصْرت کبهل ّ لفل شذى در کبثیي
جوغ کردى جک ُب
جوغ کردى ػالئن هخصْص راٌُوبیی ّ راًٌذگی ّػالئن حیي اًجبم کبر
جوغ آّری ّ پبکسبزی ظبیؼبت ثجب هبًذٍ پس از اًجبم کبر

