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  ديباچه مولفان

  

اي كـه     بهداشت حرفه  هاي ايمني و    نظير عالقمندان به مجموعه كتاب      ضمن تشكر از استقبال بي    

ها شده، خوشبختانه جلد اول ايـن         ايجاد انگيزه بيشتر براي نويسندگان اين كتاب       باعت دلگرمي و  

در جلـد   . عرضـه گرديـد   همكاري دوستان آماده و به بازار كتاب ايران          ياري خداوند و    مجموعه به 

در جلـد دوم  . ايـد  بازرسي فنـي آن آشـنا شـده     اول با مباحث مهمي درباره انواع جرثقيل، ايمني و        

هاي گوناگون بـستن بـار        موضوعاتي چون آشنايي با انواع تجهيزات و متعلقات باربرداري و روش          

ه مـوارد مهـم و      در نگارش اين مجموعه سـعي مـا ايـن بـود           . شويد  طور كامل و جامع آشنا مي       به

رو هستند، مطرح شود و نكـات كليـدي      كاربردي كه روزانه تمام كاربران اين تجهيزات با آن روبه         

  .حال ساده بيان شود صورت مصور و درعين ايمني آنها به

شـده و حجـم بـسيار زيـاد و      هـاي انجـام   ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به ارزيـابي          

ها، باالبرها و تجهيـزات       ي ايمني در جرثقيل     ايم مجموعه   گرفتهگستردگي مطالب موجود، تصميم     

  :باربرداري را با سه عنوان زير آماده و در اختيار عالقمندان گرامي قرار دهيم

  )باشد چاپ شده و در بازار موجود مي(ها   ايمني در جرثقيل:جلد اول

  هاي بستن بار روش باالبرها و متعلقات باربرداري، تجهيزات و در  ايمني:جلد دوم

  ها  ايمني در ليفتراك:جلد سوم

در پايان از تمامي اساتيد محتـرم، كارشناسـان گرامـي و دانـشجويان عزيـز صـميمانه درخواسـت                    

  .هاي خود را براي بهبود اين مجموعه در اختيار ما قرار دهند شود پيشنهادات، انتقادات و راهنمايي مي

  

            با سپاسبا سپاسبا سپاسبا سپاس        

        ramirnejhad@gmail.com ))))اياياياي    كارشناس بهداشت حرفهكارشناس بهداشت حرفهكارشناس بهداشت حرفهكارشناس بهداشت حرفه((((رضا اميرنژاد رضا اميرنژاد رضا اميرنژاد رضا اميرنژاد         

  Sijafari@gmail.com ))))كارشناس ايمني صنعتيكارشناس ايمني صنعتيكارشناس ايمني صنعتيكارشناس ايمني صنعتي((((سينا جعفري سينا جعفري سينا جعفري سينا جعفري         



 



  فهرست مطالب

  

  

  1  (Slings) ها تجهيزات باربرداري و اسلينگ: مفصل دوازده

        Steel Wire Rope        5555)يايايايا(Wire Ropeبكسل يا طناب فوالدي بكسل يا طناب فوالدي بكسل يا طناب فوالدي بكسل يا طناب فوالدي       سيم  سيم  سيم  سيم12121212.1111

  7  بكسل  ساختمان سيم 12.1.1

  8  بكسل   سيمي هاي سازنده بندي انواع مفتول طبقه 12.1.2

  11  ها  بكسل شناسايي سيم 12.1.3

  Preforming(  14(ن شكل داد پيش 12.1.4

  15   استرندي هساختارهاي اساسي چهارگان    12.1.5

  16  ها  بكسل گذاري سيم نام 12.1.6

  19  (Design Factor)  فاكتور طراحي 12.1.7

  20  داري  ر  انباي هنحو 12.1.8

  22  بكسل مليات روي سيم  ع12.1.9

  26  بكسل  اتصاالت سيم  12.1.10

  43  ها  درام 12.1.11

  48  (Sheave)قرقره   12.1.12

  51  بكسل مناسب ي مهم در انتخاب سيمها  شاخص  12.1.13

  56  بكسل كارگيري، بازرسي و نگهداري سيم   به 12.1.14

        58585858        بكسلبكسلبكسلبكسل      ايمني و بازرسي فني سيم  ايمني و بازرسي فني سيم  ايمني و بازرسي فني سيم  ايمني و بازرسي فني سيم12121212.2222

  62  ها بكسل موارد بازرسي سيم 12.2.1

  70  ها  ي ايمني و بازرسي فني سيم بكسل  ها توصيه 12.2.2

  75  بكسل كاري سيم  روغن 12.2.3

  77  بكسل  شناسي سيم  جدول آسيب 12.2.4

        Chain Sling((((        83838383((((  زنجير   زنجير   زنجير   زنجير 12121212.3333

  84  فرآيند ساخت زنجير  12.3.1

  ASTM  87 طبق استاندارد  80گيري و تعيين مشخصات زنجير گريد  اندازه 12.3.2

  AS  91زنجيرهاي باربرداري طبق استاندارد   بندي    طبقه12.3.3



 

  AS  93دارد بازرسي از زنجير طبق استان   12.3.4

  ASME  97 استاندارد  براساسبازرسي از زنجير   12.3.5

  98  ، تعمير و نگهداري زنجير ايمني  12.3.6

        104104104104        (Synthetic webbing sling , Belt)ي مصنوعي يا بلت ي مصنوعي يا بلت ي مصنوعي يا بلت ي مصنوعي يا بلت      تسمه تسمه تسمه تسمه12121212.4444

  106  انواع بلت از لحاظ مواد سازنده  12.4.1

  107  اند شده در سه نوع عرضه DOE طبق استاندارد  ها بلت  12.4.2

  110  بازرسي از بلت   12.4.3

  116  داري  نگهداري و انبار  12.4.4

  118  موارد ايمني  12.4.5

        124124124124        (Metal Mesh)  مش فلزي   مش فلزي   مش فلزي   مش فلزي 12121212.5555

  126  ي فلزي ها بازرسي و تست مش  12.5.1

  129  (Rigging Accessories)  متعلقات باربرداري: فصل سيزدهم

        Hook)((((        131131131131  قالب   قالب   قالب   قالب 13131313.1111

  136  ي فني قالب  تست و بازرس  13.1.1

  140  نگهداري قالب   و تعمير 13.1.2

  141  موارد ايمني قالب  13.1.3

        146146146146        (Shackles)  شگل   شگل   شگل   شگل 13131313.2222

  149   بازرسي كار با شگل موارد ايمني و 13.2.1

        160160160160        (Eye Bolt)اي اي اي اي     گوشوارهگوشوارهگوشوارهگوشواره      پيچ   پيچ   پيچ   پيچ 13131313.3333

  162  اي  بازرسي پيچ گوشواره  و موارد ايمني 13.3.1

        171171171171        (Turnbuckles)  پيچ تنظيم دوطرفه   پيچ تنظيم دوطرفه   پيچ تنظيم دوطرفه   پيچ تنظيم دوطرفه 13131313.4444

  173  موارد ايمني و بازرسي پيچ تنظيم دوطرفه   13.4.1

        175175175175        ))))لينك و رينگلينك و رينگلينك و رينگلينك و رينگ((((  اتصاالت   اتصاالت   اتصاالت   اتصاالت 13131313.5555

  176  (Swivel Hoist Ring)رينگ گردان  13.5.1

        176176176176        (Clamp)  گيره   گيره   گيره   گيره 13131313.6666

  179  ها   گيرهنگهداري و تعمير   و بازرسي فني  ، ايمني 13.6.1

        181181181181        (Spreader Beams) شاهين  شاهين  شاهين  شاهين 13131313.7777

  182  ساز   هاي متعادل   مله موارد مهم ايمني شاهين و ميله    از ج 13.7.1



 

  187  (Hoists) باالبرها: فصل چهاردهم

        189189189189        (Manual Hoist)  باالبرهاي دستي   باالبرهاي دستي   باالبرهاي دستي   باالبرهاي دستي 14141414.1111

  192   قرقره زنجيرموارد ايمني و بازرسي فني    14.1.1

  204  ي زنجير   يابي قرقره راهنماي عيب  14.1.2

  205  (Lever hoist) باالبر اهرمي  14.1.3

  208   باالبر اهرمي بازرسي فني  14.1.4

  211   باالبر اهرميموارد ايمني  14.1.5

  218  يابي باالبر اهرمي    راهنماي عيب14.1.6

  221  (Tirfor)  تيرفور 14.1.7

  222  مزاياي استفاده از تيرفور  14.1.8

  227  تيرفور موارد ايمني كار با  14.1.8

        233233233233        (Electrical Powered Hoist)هاي موتوري برقي هاي موتوري برقي هاي موتوري برقي هاي موتوري برقي       باالبر  باالبر  باالبر  باالبر14141414.2222

  237   هنگام كار با باالبرهاي برقي موارد ايمني 14.2.1

  240  بازرسي باالبرهاي برقي   14.2.2

        245245245245        (Air Powered Hoists)  باالبرهاي موتوري بادي   باالبرهاي موتوري بادي   باالبرهاي موتوري بادي   باالبرهاي موتوري بادي 14141414.3333

  251  موارد ايمني باالبرهاي بادي  14.3.1

  258  يابي باالبر بادي   راهنماي عيب14.3.2

        260260260260        يژهيژهيژهيژه  باالبرهاي و  باالبرهاي و  باالبرهاي و  باالبرهاي و14141414.4444

  260  (Vacuum Lifter)باالبر مكنده   14.4.1

  263  موارد ايمني باالبرهاي مكنده   14.4.2

  270  (Magnetic Lifting Devices)  ييربا آهنباالبرهاي   14.4.3

  274  ربايي  باالبر آهنبازرسي   14.4.4

  276  ايمني كار با باالبرهاي آهنربايي موارد   14.4.5

        280280280280        (AWP:Aerial Work Platforms)    يييييييي   سكوهاي كاري هوا   سكوهاي كاري هوا   سكوهاي كاري هوا   سكوهاي كاري هوا14141414.5555

  284  (Scissor Lifts)شكل    سكوهاي كاري قيچي   14.5.1

  286  (AWP)موارد ايمني كار با سكوهاي كاري هوايي    14.5.2

  299  )ها وظايف و مسئوليت(ريگر : فصل پانزدهم

        301301301301        (Rigger)انداز انداز انداز انداز     بكسلبكسلبكسلبكسل      ريگر يا سيم  ريگر يا سيم  ريگر يا سيم  ريگر يا سيم15151515.1111



 

  301  (Signaler,Banksman)دِه    عالمت15.1.1

        302302302302        ها و نكات ايمني ريگرها و نكات ايمني ريگرها و نكات ايمني ريگرها و نكات ايمني ريگر      وظايف، مسئوليت  وظايف، مسئوليت  وظايف، مسئوليت  وظايف، مسئوليت15151515.2222

  329  هاي ايمن بستن بار محاسبات رياضي و فني و روش: فصل شانزدهم

        331331331331          محاسبات رياضي و فني  محاسبات رياضي و فني  محاسبات رياضي و فني  محاسبات رياضي و فني16161616.1111

  332  ي تعيين وزن بار  ها  روش  16.1.1

  338  (Center of Gravity)مركز گرانش بار   16.1.2

  339  ها در زواياي مختلف  شار وارده به اسلينگ آوردن ف دست بهفرمول   16.1.3

        340340340340        هاي مختلف بستن بارهاي مختلف بستن بارهاي مختلف بستن بارهاي مختلف بستن بار      روش  روش  روش  روش16161616.2222

        346346346346        ها در عمليات باربرداريها در عمليات باربرداريها در عمليات باربرداريها در عمليات باربرداري      زواياي اسلينگ  زواياي اسلينگ  زواياي اسلينگ  زواياي اسلينگ16161616.3333

   در (WLL)از اسلينگ ـت مجـه و تعيين ظرفيـهاي محاسب روش  16.3.1

  348  هاي مختلف بستن بار حالت 

   تعيين ظرفيت اسلينگو) تجربي(ي سرانگشتي  هاي محاسبه   روش16.3.2

  352  هاي مختلف بستن بار  در حالت

        353353353353        (Hand Signal)هاي استاندارد دستي ريگري هاي استاندارد دستي ريگري هاي استاندارد دستي ريگري هاي استاندارد دستي ريگري       عالمت  عالمت  عالمت  عالمت16161616.4444

  353    موارد ايمني16.4.1

  355(Man Basket or Personal Lift)  جايي نفرات در ارتفاع با بسكت جابه: فصل هفدهم

        358358358358        ))))موارد عموميموارد عموميموارد عموميموارد عمومي((((  اصول ايمني حمل نفر با بسكت   اصول ايمني حمل نفر با بسكت   اصول ايمني حمل نفر با بسكت   اصول ايمني حمل نفر با بسكت 17171717.1111

        359359359359        جايي بسكتجايي بسكتجايي بسكتجايي بسكت    ي جرثقيل هنگام جابهي جرثقيل هنگام جابهي جرثقيل هنگام جابهي جرثقيل هنگام جابه      وظايف راننده  وظايف راننده  وظايف راننده  وظايف راننده17171717.2222

        361361361361          مشخصات جرثقيل حامل بسكت  مشخصات جرثقيل حامل بسكت  مشخصات جرثقيل حامل بسكت  مشخصات جرثقيل حامل بسكت17171717.3333

        362362362362          طراحي بسكت  طراحي بسكت  طراحي بسكت  طراحي بسكت17171717.4444

        367367367367          بازرسي و نگهداري بسكت  بازرسي و نگهداري بسكت  بازرسي و نگهداري بسكت  بازرسي و نگهداري بسكت17171717.5555

        368368368368          ساير موارد ايمني  ساير موارد ايمني  ساير موارد ايمني  ساير موارد ايمني17171717.6666

        371371371371        منابعمنابعمنابعمنابع

        375375375375        نامهنامهنامهنامه    واژهواژهواژهواژه

        379379379379        موضوعيموضوعيموضوعيموضوعيفهرست فهرست فهرست فهرست 



                                                

 

 

 

  فصل

  ها تجهيزات باربرداري و اسلينگ
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(Slings)(Slings)(Slings)(Slings) 




