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حفظ  از اطمینان و احتمالی های آسیب از جلوگیری به جهت نصب با مرتبط راهکارهای ارائه منظور به دستورالعمل این 

رعایت نکات ایمنیی  بهااتیتی و محییط     و همچنین نصب حین و قبل کابل نامناسب حمل مقابل در حفاظت و سالمتی

 گردیاه است.ارائه زیستی 

 : حمل
 آسیب بررسی منظور به بایستی می کابل های و حلقه قرقره ها کلیه کاال  ترخیص تائیا از بلو ق کاال دریافت محض به  

 بر کابل تان تل  قرقره بانه تکستگی  قرقره تکستگی روی تامل آسیبها گردد. این بازرسی نصب حین های احتمالی

کننیاه ییا راننیاه     حمیل  تیرکت  بیه  بایستی می آسیبها این کلیه باتا  می کابل انتهای پوشدر گم تان و قرقره روی

  .گردد اعالمخودرو 

 سالمت بازرسی منظور به روی قرقره محصولچوبی  حفاظ یا و کارتن پالست نظیر کابلها دور حفاظتی بنای بسته اگر 

انجیام   مجیادا   هیا  بسته بنیای  این  انبار در کابل مات طوالنی نگهااری صورت در می بایستیپس از آن  تود  باز کابل

 گیرد.

 قرقره گردد  یقرقره م ینییبر حلقه پا ادیقرقره از سمت مسطح آن  موجب وارد آمان فشار ز انیخوابان نکهیبا توجه به ا

 قرار داده تود. ونیکف کام یرو از جهت دوار آن بر ایبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 شیوه صحیح جابجایی قرقره ها به وسیله جرثقیل

 
 شیوه صحیح حمل و نقل و بارگیری
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 :انبارش 
در نظر گرفته تود و جهت نگهااری قرقره ها از  محل خاصی به این منظور  تر است جهت انبارش قرقره های محصولبه  

 میلیمتر فاصله باتا.  22بهتر است بین قرقره و زمین تود. گوه های چوبی استفاده 

 مرور و عبور  ترافیک محل از اما  باتا داتته را جرثقیل یا و کامیون دسترسی قابلیت بایست می قرقره هاش انبارمحل  

 عبوری تجهیزات وسیلهب آنها دیان آسیب از تا باتا حفاظ دارای قرقره ها بهتر است یریقرارگ محل باتا. داتته فاصله

 آسیب آنها  برروی تجهیزات سقوط برابر در که تونا نگهااری محلی در بایستی می قرقره ها همچنین گردد  جلوگیری

 ت گردد.ظمحاف باال دمای و کاری جوش عملیات آتش  تعله گازی  روغنی  تیمیایی  مواد های

 میی  انبارش)که با استفاده از گوه ها انجام می گیرد(گردنا   نگهااری بیرونی و باز رو محیط درقرقره ها  قرار است اگر 

کیه   )عاری از هر گونه میخ  سنگ  تیشه و سیایر اتییان نیوي تییز     پاكيزه و سخت مسطح سطح یک روی بر بایستی

 .ایجاد تونا (درینآب مناسب ) خروجی دارایو  ( ممکن است در کابل فرو رونا

 یا پوتش و برزنتی پارچه ماننا مناسب پوتش یکبا  قرقره ها یاباتا   سرپوتیاهمحل انبارش  بهتر استدر هر صورت 

 .گردنا محافظت نور آفتاب یا و باران های آسیب از اجتناب جهت مات اتیلنی پلی

 می بایستی رطوبت ورود از جلوگیری جهت کابل باز انتهای  دگرد استفاده می روی یک قرقره کابل از قسمتی فقط اگر  

 لبیه  به بایستی می کابل آزاد سر  قرقره ها دادن حرکت زمان ر(  بسته تود. دEnd Capبا درپوش پایان کابل ) دوباره

 .رددیگ بسته قرقره داخلی فلنج

 نباییا  کابلها گردنا. نگهااری است گرفتهقرار صورت عمودی به فلنج صفحه که حالتی در همیشه بایستی می قرقره ها 

 .ردنایگ نگهداري یکدیگر برروي یا و فلنج برروي صفحه

  

 

 

 

 

 

 انجام + درجه می باتا 02درجه تا  -02بین  که  نگهااری مناسب حرارت درجه در بایستی می کابل نگهااری و ذخیره

 .پذیرد

یا بسته نگهااری نمود  اما بهتر است قرقره هیای حیاوی کابیل در محییط سرپوتییاه      باز  زی خالی را می توان در فضاینکته : قرقره های فل

می باتینا  امیا بهتیر اسیت پوتیش کیارتن        (Anti UVروکش محصوالت تولیای کابل متال ضا اتعه )الزم به ذکر است  نگهااری گردنا.

 پالست یا روکوب چوبی آنها همیشه حفظ گردد.

 

 

 شیوه صحیح نگهداری قرقره ها

 ــوهگُ



  و ایمنی عمومی توصيه هاي 

 كابل كشیو  انبارش، نصب حمل،
W/ST/04 

 5 از 3 صفحه

 42/30/99تاریخ بازنگري : 

 34 :  شماره بازنگري
 

 :نصب 

 نصب هنگام مناسب دما كمترین

 گیراد  سیانتی  درجیه  5 بیاالی  کابل و محیط دمای که گردد نصب هنگامی بایا کابل نصب  هنگام ریسک کاهش جهت 

 درجه 5 از کمتر دمایباتا.  گرفته صورت نصب هنگام در درجه 5 باالی دمای حفظ جهت الزم یها بینی پیش و باتا

 دارای نصیب  محیل  و کابیل  ساختار به بسته مشکالت این هک  گردد می کابل کشیان و نصب در مشکالتی بروز موجب

 .باتا می مختلفی درجات

 : كشی كابل

 نحیوه  گیردد  می توصیه .تود بازقرقره  باالی از کابل بازکردن  هنگام که گردد نصب صورتی به بایستی می کابل قرقره 

 جهیت  کابیل  حلقیه  دادن قیرار  محل. گردد جلوگیری زمین با کابل تماس از که باتا  صورتی به کابل حلقه گیری قرار

 .است مهم بسیار کابل ایشس از جلوگیری

 یک با نفر یک کشی کابل هنگام در بایستی می انسان  توسط یا و تود کشیاه ماتین توسط کابل اینکه به توجه باون 

 حلقه زیادی خیلی تعااد صورت این غیر در .باتا داتتهحضور  کابل حا از بیش تان باز از جلوگیری جهت چوبی گوه

 .تود می ایجاد کابل قرقره در تاه باز های
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 جلیوگیری  کابل به ناگهانی آوردن فشار از و باتا یکنواخت کشش فشار یک با بایستی می قرقره روی از کابل تان باز 

  .گردد رعایت بایستی می کابل خمش تعاع معیار ترایطی هر تحت و  تود

 : نصب پارامترهاي

 د :استاندار توصيه مطابق خمش شعاع ميزان كمترین

 :  نصب حين در مجاز شكش حد بيشترین

factor formula Type of cable 

2N/mm P  

Ơ=50 ơ X A  Single core unarmoured(Cu) 

Ơ=50 ơ X A  Single core unarmoured(Al) 

   

Ơ=50 ơ X A  Multicore unarmoured(Cu) 

Ơ=50 ơ X A  Multicore unarmoured(Cu) 

   

K=9 2Kxd Single core steel wire armoured 

K=9 2Kxd Multicore steel wire armoured 

   

K=3 2Kxd Single core steel tape armoured 

K=3 2Kxd Multicore steel tape armoured 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. bending radius Type of cable 

Cable Ø x factor  

18 Single core unarmoured 

20 Single core armoured 

15 2Multicore unarmoured > 95mm 

18 2Multicore unarmoured > 120mm 

20 Multicore armoured 
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 كابل  نقل در حمل و توصيه هاي ایمنی، بهداشتی و محيط زیستی

عضالنی  قرقره را هل  -جلوگیری از آسیب های اسکلتیدر صورتی که قرقره را بصورت دستی جابجا می کنیا  جهت -1

 دهیا و از کشیان آن خودداری نمائیا.

 

 

 

 جهت لخت نمودن سر کابل از دستکش ضا برش استفاده و کاتر را به سمت خارج بر روی روکش کابل حرکت دهیا. -2

پایان عمر کابل  از سوزانان آنها  )به جهت  بنابراین در صورت  سیم و کابل ها از مواد قابل بازیافت تشکیل می تونا -3

خیودداری نمیوده و    (از سمی ترین آالیناه های زیست محیطی به تمار می رونیا  که ترکیبات دی اکسینبوجود آمان 

 اقاام به فروش ضایعات کابل نمائیا.

 : هنگام بارگيري محصول بر روي وسيله نقليهتوصيه هاي ایمنی،  

داتیت کیه قیارت     توجیه  ایصورت بااین استفاده تود  در  فترايیاز ل  پر یقرقره ها ییحمل و نقل و جابجا یراب .1

 .قرقره متناسب باتا کلبا وزن  ایبا فترايیل

 کف یطول یهم  در راستا و پشت سر یفیبصورت رد ایقرقره ها با لر یقرقره توسط تر کیاز  شیدر صورت حمل ب .2

 .رنایقرار گ لریتر

. الزم بیه ذکیر   ردیی قرار گ فترايیل یرو از سمت ماور آن بر ایقرقره با فتراي یتوسط ل در صورت بلنا کردن قرقره .3

 باتا. یمجاز م فترايیقرقره توسط ل کیفقط حمل  یریدر هر بارگ که است

  :از كابل  يو بهره بردار نصبهنگام  ،یمنیا يها هيتوص

نمائییا  سیوار   ستیبا یبتوانا حول آن بچرخا ممحور که قرقره  کی ایآف  یپ یباز کردن قرقره آن را بر روهنگام  .1

 محکم باتا. کامال  این نگهاارناه بایستی از لحاظ ایمنی متناسب با وزن قرقره و

 .استفاده تود یدست لیجرثق ایو  فترايیآف حتما  از ل یپ یسوار کردن قرقره بر رو یبرا .2

 

 
 
 
 

× 


