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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Ασφάλεια/Εργαλεία και Εξοπλισμός 

 
Ενδεικτικός χρόνος Εκπαιδευτικών Υποενοτήτων (Ε.Υ.): (5 ώρες) 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
- Να γνωρίζουν τους συγκεκριμένους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες που πραγματο- 

ποιούνται με κινητούς γερανούς, καθώς και τα προληπτικά μέτρα και τα συστήματα ασφαλείας που 

πρέπει να υιοθετηθούν γι 'αυτούς. 

- Να μάθουν για τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στις χώρες της Κοινο- 

πραξίας (Ρουμανία, Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία) και τους κανονισμούς που αφορούν τον ανυψωτικό 

εξοπλισμό. 

- Να κατανοήσουν και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί 

για την έναρξη και τη παύση του γερανού που αντιστοιχεί στην αρχή και στο τέλος της εργάσιμης 

ημέρας. Απαγορευμένοι ή επικίνδυνοι ελιγμοί. 

- Να γνωρίζουν τους κωδικούς σηματοδότησης ελιγμών. 

- Να γνωρίζουν τα όρια χρήσης του ανυψωτικού εξοπλισμού. 

- Να γνωρίζουν τις οδηγίες εργασίας που σχετίζονται με την ίδια την εργασία ή / και τον τόπο όπου 

χρησιμοποιείται: Έλεγχος της κατάσταση του εδάφους και των κινδύνων εγγύτητας. Εγκατάσταση 

σταθεροποιητών φορτηγού - γερανού. Τοποθέτηση ειδοποιήσεων ασφαλείας και περιορισμός της 

περιοχής εργασίας. 

- Να γνωρίζουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 
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ΕΥ 1.1. Ασφάλεια 

 
Νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια για εργασία με φορτηγά-γερανούς 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί μια ανησυχία που γίνεται όλο και πιο σημαντική. Για παράδειγμα, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πολλές οδηγίες που απαιτούν από τα κράτη μέλη της να διατηρούν 

νόμους για την ασφαλή κατασκευή και χρήση εξοπλισμού. 

Τα πρότυπα αναφοράς σε αυτόν τον τομέα στις διάφορες χώρες των συμμετεχόντων εταίρων παρατίθενται 

παρακάτω: 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
Κανονισμοί που ισχύουν για αυτοκινούμενους γερανούς στην Ισπανία: 
1. Βασιλικό Διάταγμα 1644/2008, της 10ης Οκτωβρίου, το οποίο θεσπίζει τους κανόνες για την εμπορία και 

τη θέση σε λειτουργία μηχανημάτων. 

2. Βασιλικό Διάταγμα 1215/1997, της 18ης Ιουλίου, το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους. 

3. Βασιλικό Διάταγμα 837/2003, της 7ης Ιουνίου, το οποίο εγκρίνει το νέο τροποποιημένο και επανεγγρα- 

φόμενο κείμενο της Συμπληρωματικής Τεχνικής Οδηγίας "MIE-AEM-4" του κανονισμού για την ανύψωση 

και το χειρισμό εξοπλισμού, που αναφέρεται σε αυτοκινούμενους κινητούς γερανούς 

4. Βασιλικό διάταγμα 1435/1992 της 27ης Νοεμβρίου 1992 για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής της 

οδηγίας 89/392 / ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

τα μηχανήματα, όπως τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα 56/1995 της 20ής Ιανουαρίου 1995. 

 

 
Κανόνες του Βασιλικού διατάγματος 1644/2008 για την εμπορία και θέση σε λειτουργία μηχανημάτων. Σκοπός 
του Βασιλικού Διατάγματος 1644/2008 είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση 
σε λειτουργία μηχανημάτων προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου. 
Για να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί ένας αυτοκινούμενος κινητός γερανός σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά βημάτων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ο στόχος 

είναι η απόκτηση του σήματος CE, το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα σχετικά βήματα προκειμέ- 

νου το όχημα να θεωρείται ασφαλές: Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 1644/2008, οι αυτοκινούμενοι 

κινητοί γερανοί μπορούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των ορισμών του. Δεδομένου ότι δεν ανήκουν 

στην ομάδα μηχανών στο παράρτημα IV αυτού του βασιλικού διατάγματος, ο τρόπος απόκτησης της σή- 

μανσης CE είναι πρώτα να καταρτιστεί ένας τεχνικός φάκελος για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του μηχα- 

νήματος με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, πρέπει να πραγματοποιείται εσωτερικός κατασκευαστι- 
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κός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφω- 

σης του προϊόντος. Μετά από αυτό το βήμα, θα ληφθεί η δήλωση συμμόρφωσης (ΕΚ) του μηχανήματος και, 

τέλος, η σήμανση CE μπορεί να τοποθετηθεί στο μηχάνημα. Τα χαρακτηριστικά της σήμανσης πρέπει να 

είναι σύμφωνα με την οδηγία. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το μηχάνημα μπορεί να διατεθεί στην 

αγορά και να τεθεί σε λειτουργία. 

 
Κατασκευαστής: Είναι το άτομο που αναλαμβάνει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός 

μηχανήματος ή οιονεί μηχανής. Μπορεί να είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα ή εκτός αυτής. Κατασκευ- 

αστής είναι κάποιος που αλλάζει την προβλεπόμενη χρήση ενός μηχανήματος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

των όποιων συνεπειών, ο οποίος κατασκευάζει μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας για δική του χρήση και 

συναρμολογεί μηχανές, ημιτελή μηχανήματα ή μέρη μηχανών διαφορετικής προέλευσης. Οι υποχρεώσεις 

του κατασκευαστή είναι: 

 
- Να συμμορφώνεται με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

- Για τη σύνταξη του τεχνικού αρχείου. 

- Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το μηχάνημα. 

- Εκτέλεση των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

- Να συντάξει τη δήλωση πιστότητας ΕΚ. 

-Να τοποθετήσει τη σήμανση CE και ορισμένες πληροφορίες στο μηχάνημα. 

Μηχανή: Με τη στενή έννοια της λέξης, μπορούμε να πούμε ότι μηχανή είναι: 

 
- Σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων ή εξαρτημάτων, ένα από τα οποία είναι τουλάχιστον κινητό, που σχετί- 

ζεται με συγκεκριμένη εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ή προορίζεται να εφοδιαστεί με σύστημα μετάδο- 

σης κίνησης διαφορετικό από ανθρώπινη ή ζωική ισχύ. 

- Ένα σύνολο όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, όπου λείπουν μόνο τα εξαρτήματα για να το συν- 

δέσουν με πηγές ενέργειας και κίνησης. - Ένα σύνολο όπως αναφέρεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, 

έτοιμο για εγκατάσταση και ικανό να λειτουργεί μόνο εάν είναι τοποθετημένο σε μεταφορικό μέσο ή εγκα- 

τεστημένο σε κτίριο ή κατασκευή. 

- Ένα σύνολο μηχανημάτων όπως αναφέρεται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση παραπάνω ή μερι- 

κώς ολοκληρωμένα μηχανήματα, τα οποία, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, είναι διατεταγ- 

μένα και λειτουργούν ως ένα μόνο μηχάνημα. 

- Συναρμολόγηση συνδεδεμένων μερών ή εξαρτημάτων, τουλάχιστον ένα από τα οποία κινείται, τα οποία 

ενώνονται μεταξύ τους για την ανύψωση φορτίων και των οποίων η μοναδική πηγή ισχύος είναι η άμεσα 

εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια 

- Οι αυτοκινούμενοι κινητοί γερανοί ανήκουν σε αυτήν την ομάδα ορισμών, αν και είναι επίσης αλήθεια ότι 

με την ευρύτερη έννοια, ο όρος μηχανή ισχύει για εναλλάξιμο εξοπλισμό, εξαρτήματα ασφαλείας, αξεσουάρ 

ανύψωσης, καλώδια, αλυσίδες και ιμάντες και αφαιρούμενες μηχανικές συσκευές μετάδοσης. 
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Τεχνικός φάκελος των μηχανών: Ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει τη συμμόρφωση του μηχανήματος 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας και για να το αξιολογήσει, πρέπει να αναφέρεται στο σχεδιασμό, την κατα- 

σκευή και τη λειτουργία του μηχανήματος. Ο τεχνικός φάκελος αποτελείται από ένα αρχείο κατασκευής 

που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Γενική περιγραφή του μηχανήματος. 

 
- Συνολικό σχέδιο και σχέδια των κυκλωμάτων ελέγχου, με περιγραφές και εξηγήσεις για την κατανόηση της 

λειτουργίας του μηχανήματος. 

- Λεπτομερή και περιεκτικά σχέδια που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης του μηχανήματος 

με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας (συνοδευόμενες, όπου απαιτείται, με σημειώσεις υπολο- 

γισμού, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά κ.λπ.). 

- Τεκμηρίωση σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας, που δείχνει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, συ- 

μπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των βασικών απαιτήσεων που εφαρμόστηκαν και περιγραφή των προ- 

στατευτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, με ένδειξη τυχόν υπολειπόμενων κινδύνων. 

- Πρότυπα και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται, αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις 

που καλύπτονται από αυτά τα πρότυπα. 

- Οποιαδήποτε τεχνική έκθεση που δίνει τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται από τον 

κατασκευαστή ή αντίγραφο των οδηγιών χρήσης από φορέα. 

- Όπου ενδείκνυται, δήλωση ενσωμάτωσης του ημιτελούς μηχανήματος, με οδηγίες συναρμολόγησης. 

- Κατά περίπτωση, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για κάθε μηχάνημα ή προϊόν που 

ενσωματώνεται στο μηχάνημα. 

- Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ. 
 

Στην περίπτωση μαζικής παραγωγής, θα περιέχει επίσης τις εσωτερικές διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζο- 

νται για τη διατήρηση της συμμόρφωσης των μηχανών με την οδηγία. 

 
  Εσωτερικός έλεγχος κατασκευής: 

 
- Ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαδικασία κατασκευής 

πραγματοποιείται κατά τρόπο που να εγγυάται τη συμμόρφωση του κατασκευασμένου μηχανήματος με 

τον τεχνικό φάκελο και τις απαιτήσεις της οδηγίας. 

- Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας: 

- Αυτές είναι υποχρεωτικές απαιτήσεις και αποσκοπούν στην καθιέρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Ο 

κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πρέπει να διασφαλίζει ότι διενεργείται εκτίμηση 

επικινδυνότητας προκειμένου να καθοριστεί ποιες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ισχύουν για 

το μηχάνημα. Μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου και μείωσης κινδύνου, ο κατα- 

σκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει: 

- Να καθορίσει τα όρια του µηχανήµατος, τα οποία περιλαµβάνουν την προβλεπόµενη χρήση και την ευλό- 

γως προβλέψιµη κακή χρήση. 

- Να προσδιορίσει τους κινδύνους που δημιουργεί το μηχάνημα και τις αντίστοιχες επικίνδυνες καταστά- 

σεις. 

- Να εκτιμήσει τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ενδεχόμενου τραυματισμού ή βλά- 

βης στην υγεία και την πιθανότητα εμφάνισής τους. 
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- Να εκτιμήσει τους κινδύνους, προκειμένου να προσδιορίσει εάν είναι επιθυμητή η μείωση των κινδύνων, 

σύμφωνα με τον στόχο της οδηγίας. 

- Να εξαλείψει τους κινδύνους ή να μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτούς, εφαρμόζοντας 

προληπτικά μέτρα, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας 

- Ασφαλής εγγενής σχεδιασμός. 

- Προστατευτικά μέτρα. 

- Μέτρα εκπαίδευσης (υπολειπόμενοι κίνδυνοι, ανάγκες κατάρτισης, προσωπική προστασία...). Το μηχά- 

νημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

κινδύνου. 

 
   Δήλωση συμμόρφωσης  ΕΚ:  

 
- Επωνυμία εταιρείας και πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημέ- 

νου αντιπροσώπου του. 

- Όνομα και διεύθυνση του προσώπου που είναι αρμόδιο να συντάξει τον τεχνικό φάκελο, ο οποίος έχει 

δημιουργηθεί εντός της Κοινότητας. 

- Περιγραφή και ταυτοποίηση του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένου του γενικού ονόματος, της λει- 

τουργίας, του μοντέλου, του τύπου, του σειριακού αριθμού και του εμπορικού ονόματος. 

- Παράγραφος που δηλώνει ρητά ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις που ισχύουν για 

την οδηγία 2006/42 / ΕΚ. 

- Εάν ισχύει, μια παράγραφος που δηλώνει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με άλλες κοινοτικές οδηγίες ή 

/ και σχετικές διατάξεις. 

- Εάν έχει πραγματοποιηθεί εξέταση τύπου ΕΚ, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού και τον αριθμό του πιστοποιητικού. 

- Εάν έχει εφαρμοστεί η διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας, το όνομα, τη διεύθυνση και τον α- 

ριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας. 

- Αναφορά των εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών που έχουν εφαρ- 

μοστεί 

- Τόπος και ημερομηνία της δήλωσης. 

- Ταυτοποίηση και υπογραφή του προσώπου που είναι αρμόδιο να συντάξει τη δήλωση εξ ονόματος του 

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

 
Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης των μηχανημάτων:  

- Επωνυμία και πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 

εξουσιοδοτημέ- νου αντιπροσώπου του. 

-  Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του τεχνι- 

κού φακέλου, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα. 

- Περιγραφή και ταυτοποίηση του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων της γενικής ονομα- 

σίας, της λειτουργίας, του μοντέλου, του τύπου, του αριθμού σειράς και της εμπορικής ονομασίας. 

- Παράγραφος που ορίζει ρητά ότι η μηχανή συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις που εφαρμόζο- 

νται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
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-  Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει αναφορά στην παράγραφο με την οποία δηλώνεται ότι το μηχά- 

νημα συμμορφώνεται με άλλες κοινοτικές οδηγίες ή/και σχετικές διατάξεις. 

- Αν έχει εφαρμοστεί εξέταση τύπου ΕΚ, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρι- 

σης του κοινοποιημένου οργανισμού και τον αριθμό του πιστοποιητικού. 

-  Αν έχει εφαρμοστεί η πλήρης διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, το όνομα, η διεύθυνση και ο α- 

ριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας. 

-  Αναφορά των εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών που έ- 

χουν εφαρμοστεί 

- Τόπος και ημερομηνία της δήλωσης. 

-  Στοιχεία αναγνώρισης και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να συντάσ- 

σει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

 
Σήμανση CE: 

Αποτελείται από τα αρχικά CE που έχουν σχεδιαστεί ως εξής και συνοδεύονται από τον αριθμό ταυτοποίη- 

σης του κοινοποιημένου οργανισμού (κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της ολικής διασφάλισης ποιό- 

τητας). Η σήμανση CE συνεπάγεται τη συμμόρφωση συνδυαστικά με άλλες ισχύουσες οδηγίες που απαι- 

τούν την εφαρμογή της. Η σήμανση (CE) αυτή πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο όνομα του κατασκευα- 

στή ή του εντολοδόχου του. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα μηχάνημα που φέρει τη σή- 

μανση CE, συνοδευόμενο από τη δήλωση πιστότητας που δηλώνει τον προορισμό του ή τις υπό συνθή- 

κες που ευλόγως μπορούν να προβλεφθούν, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφά- 

λεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών. Για τους προαναφερθέντες 

λόγους, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποσυρθεί το μηχάνημα από την α- 

γορά, να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του μηχανήματος αυτού ή α- 

κόμα να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του. Η μη συμμόρφωση που θα πρόκυπτε από τη μη τή- 

ρηση των βασικών απαιτήσεων, την εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων και την έλ- 

λειψη των ίδιων των εναρμονισμένων προτύπων. 

 
2) Βασιλικό διάταγμα 1215/1997 για την ασφάλεια και την υγεία κατά τη χρήση εξοπλισμού εργασίας. 

Η RD 1215/97 (μεταγραφή της ευρωπαϊκής οδηγίας 85/665/ΕΟΚ που προωθεί μέτρα για τη βελτί- 

ωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων) στο άρθρο 3, υποχρεώνει τον εργο- 

δότη από το 1997 να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστήσει διαθέσιμο τον ασφαλή εξοπλι- 

σμό για χρήση από τους εργαζόμενους. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εργονομικές αρχές, ιδίως όσον α- 

φορά το σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδη- 

γίες του κατασκευαστή, ώστε οι γερανοί να διατηρούν τις αρχικές συνθήκες ασφαλείας τους. Επι- 

πλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους λαμβάνουν κατάλληλη κατάρ- 

τιση και ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του εξοπλισμού καθώς 

και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 

Το εν λόγω βασιλικό διάταγμα καθορίζει επίσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν τα ανυ- 

ψωτικά μηχανήματα για να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των εργα- 

ζομένων. Ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό εργασίας για την ανύψωση φορτίων: 

- Πρέπει ο ατομικός εξοπλισμός να είναι σταθερά τοποθετημένος στην περίπτωση που υπάρχει 
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μόνιμος σταθερού εξοπλισμού. Πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η ανθεκτικότητα και η σταθερό- 

τητά το εξοπλισμού  κατά τη χρήση. 

- Τα μηχανήματα για την ανύψωση φορτίων πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστι- 

κού τους φορτίου και, κατά περίπτωση, πινακίδα φόρτισης που να ορίζει το ονομαστικό φορ- 

τίο για κάθε διάταξη της μηχανής. 

-  Οι μόνιμα εγκατεστημένοι εργαζόμενοι πρέπει να τοποθετούν τον εξοπλισμό κατά τέ- 

τοιο τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πτώσης, εκτροπής ή απεργίας του φορτίου. 

-  Οι μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς των εργαζομένων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα χαρακτηρι- 

στικά για να: 

- Αποφευχθεί ο κίνδυνος της πτώσης από τον φορέα. 

- Αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης του χρήστη από την καμπίνα. 

- Αποφευχθούν οι κίνδυνοι σύνθλιψης και παγίδευσης. 

- Διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων οι οποίοι, σε περίπτωση ατυχήματος, είναι ακινητο- 

ποιημένοι στον θάλαμο επιβατών και προσβλέπουν στην απελευθέρωσή τους 

 
Γενικοί όροι για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας για την ανύψωση φορτίων: 

 
- Ο μετακινούμενος ή κινητός εξοπλισμός εργασίας πρέπει να εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εξο- 

πλισμού κατά τη χρήση. 

-  Η ανύψωση εργαζομένων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με εξοπλισμό σχεδια- 

σμένο για το σκοπό αυτό. 

-  Εντούτοις, όταν κατ' εξαίρεση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός εργασίας που δεν προορί- 

ζεται για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η α- 

σφάλεια των εργαζομένων υπό την η κατάλληλη εποπτεία. 

-  Το κέντρο διοίκησης πρέπει πάντα να είναι στελεχωμένο. Οι εργαζόμενοι στα ανώτερα κλιμάκια 

πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, και πρέπει να υπάρχει σχέδιο για την εκκέ- 

νωσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

- Η παρουσία εργαζομένων με αιωρούμενα φορτία πρέπει να αποφεύγεται. 

- Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τα φορτία που υφίστανται χειρι- 

σμό, τα σημεία πρόσφυσης, τη διάταξη στερέωσης και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και λαμβάνο- 

ντας υπόψη τον τρόπο και τη διάταξη της πρόσφυσης. Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να φέ- 

ρουν σαφή σήμανση ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους σε περίπτωση που δεν έ- 

χουν αφαιρεθεί μετά τη χρήση. 

- Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπο ώστε να μην υποστούν φθο- 

ρές ή αλλοιώσεις 

 

Στην περίπτωση εξοπλισμού για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων, πρέπει να λαμβάνο- 

νται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

- Εάν χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα αξεσουάρ εξοπλισμού κατά τρόπο ώστε να είναι δυ- 
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νατή η επικάλυψη των πεδίων δράσης τους, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή συ- 

γκρούσεων μεταξύ του εξοπλισμού ή των φορτίων. 

- Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή του κυματισμού, της ανατροπής, της μετατόπι- 

σης και της ολίσθησης. 

- Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να παρατηρήσει την πορεία του φορτίου, πρέ- 

πει να διοριστεί ένα πρόσωπο για να εποπτεύει και να δίνει οδηγίες στον φορέα εκμετάλλευ- 

σης. Πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την καθοδήγηση του χειρι- 

στή για την αποφυγή συγκρούσεων. 

- Ο εργαζόμενος που κρεμάει ή αποσυναρμολογεί ένα φορτίο με το χέρι πρέπει να εί- 

ναι σε θέση να να ολοκληρώσει την διαδικασία με πλήρη ασφάλεια. 

- Όλες οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να σχεδιάζονται, να επιτηρούνται κατάλληλα και να εκτελού- 

νται κατά τρόπο που να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των εργαζομένων. Σε περίπτωση ταυτόχρο- 

νης άρσης φορτίων εξοπλισμού περισσοτέρων του ενός τεμαχίων, πρέπει να καταρτίζεται και να ε- 

φαρμόζεται διαδικασία για να εξασφαλίζεται ο σωστός συντονισμός των φορέων εκμετάλλευσης. 

- Εάν ένας εξοπλισμός δεν μπορεί να διατηρήσει το φορτίο σε περίπτωση βλάβης του ενεργεια- 

κού εφοδιασμού, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζομέ- 

νων στους αντίστοιχους κινδύνους. 

- Τα αιωρούμενα φορτία δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα εκτός εάν η πρόσβαση στην επικίν- 

δυνη ζώνη είναι αδύνατη και το φορτίο έχει ανασταλεί με ασφάλεια και διατηρείται με πλήρη α- 

σφάλεια. 

- Όταν οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουρ- 

γίας και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλ- 

ληλα προστατευτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του εξοπλισμού εργασίας 

 
2) Εθνικοί κανονισμοί για τη βιομηχανική ασφάλεια: Ε.Α. 837/2003 και ITC MIE AEM-4. 

Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 837/2003, της 27ης Ιουνίου, το οποίο εγκρίνει το νέο τροποποιη- 
μένο και αναδιατυπωμένο κείμενο της συμπληρωματικής τεχνικής οδηγίας ITC MIE-AEM- 
4, ένας αυτοκινούμενος γερανός μπορεί να οριστεί ως ανυψωτικό όργανο ασυνεχούς λειτουρ- 
γίας, με σκοπό την ανύψωση και διανομή φορτίων που έχουν «κρεμαστεί» από άγκιστρο ή άλλο εξάρ- 
τημα αραίωσης. Ο αυτοκινούμενος γερανός πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δικά του μέσα προώθη- 
σης και οδήγησης ή να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα που να του επιτρέπουν τη μετακίνησή του σε δημό- 
σιους δρόμους ή έδαφος. 
Το παρόν βασιλικό διάταγμα καθορίζει τα βασικά στοιχεία των γερανών, όπως είναι η ζεύξη, η βάση γερα- 
νού, η καμπίνα, το αντίβαρο, ο δακτύλιος έλξης, ο πτερύγιος ή η διάταξη ελεύθερης στροφής, οι σταθερο- 
ποιητές, η περιστρεφόμενη δομή, ο δείκτης ορίου και η ένδειξη γωνίας αγκίστρου, ο δείκτης μήκους αγκί- 
στρου, ο δείκτης ροπής φορτίου, ο μηχανισμός ανύψωσης, ο μηχανισμός κλίσης, ο βραχίνος και η διά- 
ταξη στήριξης. Αναφέρεται επίσης στα διάφορα είδη κινήσεων και στους τύπους ταχύτητας που μπορεί να 
εξυπηρετήσει, καθώς και όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη βάση, τη διάσταση και το φορτίο. 

 
ΙΤΑΛΙΑ 
Οι ιταλικές επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν, για την πρόληψη των εργατικών ατυχημά- 

των και των επαγγελματικών ασθενειών, σε ένα σύστημα προληπτικών μέτρων. 

Το νέο νομικό καθεστώς ενσωματώνει το περιεχόμενο του άρθρου 2087 του ιταλικού Αστικού Κώ- 

δικα, διευκρινίζοντας ότι ο εργοδότης οφείλει να εξαλείψει τους κινδύνους που υπάρχουν στον χώρο ερ- 
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γασίας υπό το πρίσμα των υφιστάμενων τεχνικών γνώσεων και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να τους πε- 

ριορίσει στο ελάχιστο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον εργοδότη και τους εντολοδό- 

χους στους διάφορους τομείς αποτελεί επίσης αξιόποινη πράξη. 

Στην Ιταλία, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας ρυθμίζονται από το νομοθετικό διά- 

ταγμα 81/2008 (γνωστό ως "Testo Unico Sicurezza Lavoro") που τροποποιήθηκε πρόσφατα. Αυτό το διά- 

ταγμα επιτρέπει στην Ιταλία, μέσω της ευρωπαϊκή οδηγία την προστασία της ασφάλειας και της υ- 

γείας των εργαζομένων, η οποία συντονίζεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα που προβλέπει ειδικές κυρώ- 

σεις κατά των παραβατών. 

 
Οι βασικές διατάξεις της οδηγίας αφορούν την οργάνωση ενδελεχών διαδικασιών για τη βελτίωση της υ- 

γείας και της ασφάλειας. Ο εργοδότης οφείλει, ιδίως, να οργανώσει στο εσωτερικό της επιχείρησης μια υ- 

πηρεσία προστασίας και πρόληψης, υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύ- 

νου και για την εξάλειψη ή τη μείωσή τους στο ελάχιστο. Το διάταγμα περιέχει επίσης ορισμένες διατά- 

ξεις σχετικά με τον ιατρικό έλεγχο, με τις οποίες ορίζεται ο ιατρός που είναι υπεύθυνο για την τακτική α- 

ξιολόγηση και πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας των εργαζομένων για την εκτέλεση των καθηκό- 

ντων που τους έχουν ανατεθεί. Μια άλλη από τις σημαντικές διατάξεις της οδηγίας αφορά την ε- 

κλογή ή το διορισμό εκπροσώπου του εργατικού δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ο οποίος θα 

έχει δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης. 

Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους όλες τις γενικές πληροφορίες σχε- 

τικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στον χώρο εργασίας. Επίσης , ο εργοδότης οφείλει να αναφέρει και 

τις ειδικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την εκτέλεση των καθηκό- 

ντων που ανατίθενται σε κάθε εργαζόμενο. Τέλος, οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρ- 

τιση για την υγεία και την ασφάλεια που να αντιστοιχεί στη δική τους θέση εργασίας κατά την πρόσ- 

ληψη τους, σε περίπτωση μεταφοράς ή αλλαγής εργασίας, και σε περίπτωση εισαγωγής νέου εξοπλι- 

σμού εργασίας ή νέας τεχνολογίας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για εξειδικευμένη εκπαίδευση των εκπρο- 

σώπων ασφαλείας. 

Παράλειψη των αναγκαίων προφυλάξεων που επιβάλλονται στην ποινική ευθύνη του εργοδότη ορίζει 
ως δικαίωμα του εργοδότη να ζητήσει αποζημίωση. 
Οι ιταλικές εταιρείες και οι θυγατρικές που δεν έχουν ακόμη αξιολογήσει τον κίνδυνο, προετοιμα- 
σία και ενημέρωση του εγγράφου αξιολόγησης των κινδύνων, καθώς και την δημιουργία υπηρεσιών πρό- 
ληψης και προστασίας, τον διορισμό υπαλλήλων και τον Διευθυντή Υπηρεσιών Πρόληψης και Προστα- 
σίας, μαθήματα κατάρτισης κ.λπ., κινδυνεύουν να συλληφθούν από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες ή να επι- 
βληθεί πρόστιμο από 2.500 ευρώ έως 6400 ευρώ (τέχνη). 55, παρ. 1, TUSL) και απειλούνται με ανα- 
στολή των δραστηριοτήτων (επίσης απαγορεύονται οι διαπραγματεύσεις με τη δημόσια διοίκηση). 
Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 81/2008 (TUSL) προβλέπει στο άρθρο 28 ότι όλες οι δημόσιες και ιδιωτι- 
κές ιταλικές επιχειρήσεις πρέπει να συντάξουν και να επικαιροποιήσουν επίσημο έγγραφο για την αξιολό- 
γηση των κινδύνων ("Documento di Estetazione dei Rischi"), στο πλαίσιο της άμεσης ευθύνης του εργο- 
δότη. 
Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστα- 
σίας ("Dispositivi di Protezione Personale") και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την ενημέρωση ό- 
λων των προληπτικών μέτρων, με σκοπό την άμεση, εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, ή θα συμπεριληφ- 
θούν στον προγραμματισμό όσον αφορά την προσαρμογή της εργασίας που προβλέπεται μεσοπρόθε- 
σμα ή μακροπρόθεσμα 

 
 
 

Το άρθρο 28 της TUSL ορίζει ότι η έκθεση εκτίμησης κινδύνου (DVR) πρέπει να έχει περιέχει τα παρακάτω: 
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-  Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου: περιέχει τις λεπτομέρειες για όλους τους κινδύνους για την υ- 

γεία και την ασφάλεια κατά την εργασία. Η έκθεση (DVR) απασχολείται με διάφορους παράγο- 

ντες κινδύνου, όπως: χώροι εργασίας, μηχανήματα, εξοπλισμός, χημικά, φυσικά και βιολογικά, ορ- 

γανωτικά και διαχειριστικά θέματα, κλπ. Στην έκθεση υπάρχουν πληροφορίες για το οργανό- 

γραμμα και την επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει τα κριτήρια που χρησιμοποιού- 

νται για την εκτίμηση του κινδύνου. 

-  Καταγραφή των μέτρων πρόληψης και προστασίας που εφαρμόζονται για την εξάλειψη των προ- 

αναφερόμενων κινδύνων που εντοπίστηκαν, ή αν δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως με 

κάποιο τρόπο να μειωθεί αρκετά το ποσοστό του κίνδυνου. 

- Προσδιορισμός των διαδικασιών για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας; 

- Υπόδειξη του Υπεύθυνου Υπηρεσιών για την Προ- 

ληψη (Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione), του Εκπροσώπου για την Προ- 

στασία της Ασφάλειας των Εργαζομ ε- 

νων (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) και του Ιατρού της Εται- 

ρείας (Medico Competente)· 

- Καταγραφή της λίστας των εξοπλισμών ατομικής προστασίας (DPI), όπως εί- 

ναι προστατευτικός ρουχισμός των εργαζομένων για να φορούν τον εξοπλισμό ατομικής προστασί 

ας (π.χ. υποδήματα ασφαλείας, κράνος, γάντια, μάσκες κ.λπ.). 

- Καταγραφή του προγράμματος των κανονισμών που θα εξασφαλίζει τη βελτίωση των προδια- 

γραφών ασφαλείας στην πάροδο του χρόνου, που αποτυπώνει τα μέτρα που πρέπει να ληφ- 

θούν για να βελτιωθούν τα επίπεδα ασφάλειας ( όπως είναι η συντήρηση, οι επιθεωρήσεις, οι 

δραστηριότητες ενημέρωσης και η κατάρτιση των εργαζομένων κλπ.). 

- Προσδιορισμός των εργασιών που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κινδύνους. 
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Συμφωνία Πολιτείας-Περιφερειών της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για εξοπλισμό εργασίας "σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοθετι- 2 

 

Είναι γενικά χρήσιμο στην έκθεση εκτίμησης κινδύνου (DVR) να υπάρχουν οι ακόλουθες πληροφορίες: 
 

- Οι διαδικασίες ασφάλειας κατά την εργασία (πολιτικές, κυκλικές ή γραπτές ρυθμίσεις)· 
- Η κάτοψη του κτιρίου/των μονάδων που αναλύθηκαν στο DVR. 

 

Η έκθεση εργασίας για την εκτίμηση κινδύνου (DVR) θα πρέπει να συνταχθεί και να επικαιροποιη- 
θεί με συγκεκριμένο τρόπο, ιδίως για τις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες. Για μικρές επιχειρήσεις με περιορι- 
σμένο κίνδυνο, μπορεί να γίνει μέσω αυτοπιστοποίηση (για επιχειρήσεις με δυναμικό έως 10 εργαζόμενοι) 
ή με τυποποιημένα κριτήρια (έως 50 εργαζόμενοι).1 

 
Συμφωνία μεταξύ κρατών και περιφερειών της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για τον εξοπλισμό εργασίας 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος της 28ης Αυγούστου 1997 αριθ. 281 μεταξύ της κυ- 
βέρνησης, των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών του Trento και του Bolzano, σχετικά με την ταυ- 
τοποίηση του εξοπλισμού εργασίας για τον οποίο απαιτείται η εξειδίκευση των επιχειρηματιών, κα- 
θώς και τις μεθόδους για την αναγνώριση των προσόντων αυτών, τους εκπαιδευτές, τη διάρκεια, τις διευ- 
θύνσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις ισχύος της εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 73 παράγρα- 
φος 5 του νομοθετικού διατάγματος της 9ης Απριλίου 2008, n. 81 και μεταγενέστερες τροποποιή- 
σεις και προσθήκες. (Αναθ. πράξεις ν. 53 / ΕΚΕ). (Επίσημη Εφημερίδα 11.03.12 n. 60 - SO n.47).2 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (πρότυπα αναφοράς και νομοθεσία). 

 
- https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm 

- https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P1100_SUB- 

CODE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO 
 

Άρθρο 15 παράγραφος 2. Ανυψωτικά μηχανήματα. Η επιτροπή σημειώνει επίσης τις πληροφορίες που έ- 
δωσε η κυβέρνηση σε απάντηση της προηγούμενης αίτησής της σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις ο- 
ποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να αρθούν με τη χρήση εξοπλισμού που δεν έχει σχεδιασθεί ει- 
δικά για το σκοπό αυτό και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν σε τέτοιες περιπτώσεις. 

 

Άρθρο 15 παράγραφος 2. Ανυψωτικά μηχανήματα. Ανύψωση, μείωση ή μεταφορά ατόμων σε συ- 
σκευές που κατασκευάζονται, εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή επιση- 
μαίνει ότι ο TULS ορίζει την αρχή ότι «κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να ανυψώνεται, να χαμηλώ- 
νει ή να μεταφέρεται από ανυψωτικό μηχάνημα εκτός αν είναι κατασκευασμένο, εγκατεστημένο και χρη- 
σιμοποιείται για τον σκοπό αυτό» και ότι, με την επιφύλαξη ορισμένων προφυλάξεων, σύμ- 
φωνα με τους όρους του σημείου 3.1.4 του παραρτήματος VI του TULS, επιτρέπεται να μην εφαρμόζε- 
ται η αρχή αυτή «σε εξαιρετικές περιπτώσεις». Επισημαίνοντας ότι το άρθρο 15 παράγραφος 2 επιτρέπει 
την εξαίρεση μόνο σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία ενδέχεται να επέλθει σοβαρός τραυματι- 
σμός ή θάνατος», η επιτροπή ζητεί από την κυβέρνηση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την έν- 
νοια των «εξαιρετικών περιπτώσεων» που χρησιμοποιούνται στην ανωτέρω παράγραφο του TULS. 

 
 

 
 άρθρου 1 του νόμου της 3ης Αυγούστου 2007, αρ. 123 σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 
(ΦΕΚ αρ. 101 της 30ης Απριλίου 2008 - Συνηθισμένο Συμπλήρωμα αρ. 108). (Συμπληρωματικό και διορθωτικό διάταγμα: ΦΕΚ αρ. 

 
 

κού διατάγματος 28 Αυγούστου 1997, αρ. 281 μεταξύ της κυβέρνησης, των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών του Τρέντο 
 και του Μπολζάνο, σχετικά με τον προσδιορισμό του εξοπλισμού εργασίας για τον οποίο απαιτείται ένα ειδικό προσόν των φορέων 
 εκμετάλλευσης, καθώς και οι μέθοδοι για την αναγνώριση αυτού του προσόντος, οι εκπαιδευτές, η διάρκεια, οι κατευθυντήριες 
γραμμές και οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκυρότητα της κατάρτισης, σε εφαρμογή του άρθρου 73, παράγραφος 5, του νομοθε- 

 τικού διατάγματος 81 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες. 

180 της 05 Αυγούστου 2009 - Συνηθισμένο Συμπλήρωμα αρ. 142 / Λ). 

Νομοθετικό Διάταγμα 9 Απριλίου 2008, αριθ. 81. ΜΟΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή του 1 

https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100%3A1100%3A0%3A%3ANO%3A1100%3AP1100_ISO_CODE3%2CP1100_SUBCODE_CODE%2CP1100_YEAR%3AITA%2C%2C2015%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100%3A1100%3A0%3A%3ANO%3A1100%3AP1100_ISO_CODE3%2CP1100_SUBCODE_CODE%2CP1100_YEAR%3AITA%2C%2C2015%3ANO
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ΜΑΛΤΑ 
Η Υγεία και η Ασφάλεια στη Μάλτα ρυθμίζεται από την επικουρική νομοθεσία 424.09 που αναφέρεται σε 

κανονισμούς για τους χώρους εργασίας (υγεία, ασφάλεια και ευημερία) και κατοχυρώθηκε στις 9 Φε- 

βρουαρίου του 1987. 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 52 του 1986, όπως τροποποιήθηκε από τις Νομικές Σημειώσεις 22 και 71 του 1996 · 

Πράξη XXVII του 2000 · και Νομικές Σημειώσεις Νο. 44 του 2002, 35, 36 και 121 του 2003 και 293 του 2016. 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Κανονισμοί Προκαταρκτικοί 

Μέρος Ι Ασφάλεια - Γενικές διατάξεις 

Μέρος II Υγεία, ασφάλεια και ευημερία - Ειδικές διατάξεις 

Μέρος ΙΙΙ Πρόληψη και Έλεγχος Επαγγελματικής Νόσου 

Μέρος IV Γενικά καθήκοντα 21 Μέρος V Ειδοποίηση ατυχημάτων 

Μέρος VI Ειδοποιήσεις και Μητρώα 

Μέρος VII Επιβολή 

Μέρος VIII Αδικίες και κυρώσεις 

 
Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα κεφάλαια έχει ένα συγκεκριμένο Παράρτημα όπου κάθε μέρος ρυθμίζε- 

ται με περισσότερες λεπτομέρειες. 

 
Κανονισμοί για επικουρική νομοθεσία 424.35 που σχετίζεται με τον εξοπλισμό εργασίας (ελάχιστες απαι- τήσεις 
ασφάλειας και υγείας) που κατοχυρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2016. 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 293 του 2016. Παραπομπή και πεδίο εφαρμογής. 

Ο τίτλος αυτών των κανονισμών είναι οι κανονισμοί για τον εξοπλισμό εργασίας (Ελάχιστες απαιτήσεις α- 

σφάλειας και υγείας). 

Το πεδίο εφαρμογής αυτών των κανονισμών είναι να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφά- 

λειας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας. S.L. 424,18. 

Οι διατάξεις των Γενικών Διατάξεων για τους Κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στους Χώρους 

Εργασίας, που θα αναφέρονται στο εξής ως "Γενικοί Κανονισμοί Διατάξεων", εφαρμόζονται πλήρως σε όλο 

το πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στον υποκανονισμό. 

Με την επιφύλαξη αυστηρότερων και ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτούς τους κανονισμούς 

Είναι νομική απαίτηση η εκπαίδευση των εργαζομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία τέτοιου εξοπλι- 

σμού και μηχανημάτων εργασίας σύμφωνα με την ειδοποίηση νόμου 282 του 2004, τους κανονισμούς 3 

(3.2) και 9 (α). Η κατάρτιση εργαζομένων αποτελεί επίσης γενική απαίτηση σύμφωνα με τη Νομική Ειδοποί- 

ηση 36 του 2003, Κανονισμός 4 (3). 

Στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ γίνεται αναφορά σε Ανυψωτικά αξεσουάρ και ανυψωτικά μηχανήματα. 
Επικουρική νομοθεσία 424.03 περί ασφαλείας των λιμένων που υπογράφηκε   την   7η Σεπτεμβρίου του 1953- 
κυβερνητική ανακοίνωση 497 του 1953, που τροποποιήθηκε από τον νόμο XLIV του 1965. Νομικές ανακοινώσεις 64 
του 1966, 122 του 1977· νόμος XXVII του 1991, Νομική σημείωση 114 του 1999· και νόμος XV του 2009.ΜΕΡΟΣ I 
Αιτιολογική αναφορά.1. Ασχολείται με συγκεκριμένες πτυχές της χρήσης των κινητών γερανών. 
 

27. Πλατφόρμα οδηγού 
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Οι γερανοί και οι βαρούλκοι πρέπει να διαθέτουν μέσα που να μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο της ο- 

ξείας-οδοντιατρικής καθόδου ενός φορτίου κατά την ανύψωση ή τη βύθιση. Ειδικότερα, ο μοχλός που ε- 

λέγχει τον μηχανισμό αναστροφής της κίνησης ζεύξης ενός γερανού ή βαρούλκου πρέπει να είναι εφοδια- 

σμένος με κατάλληλη διάταξη ελατηρίου ή άλλη διάταξη ασφάλισης. 

 
28. Σήμανση του ασφαλούς φορτίου εργασίας σε κάθε γερανό και derrick 

Η εξέδρα οδηγού σε κάθε γερανό ή άκρο που κινείται με μηχανική ισχύ πρέπει να είναι ασφαλώς περι- 

φραγμένη και να είναι εφοδιασμένη με ασφαλή μέσα πρόσβασης. Προς τα μέσα ειδικότερα, όταν η πρό- 

σβαση γίνεται με κλίμακα: 

α) οι πλευρές της σκάλας εκτείνονται σε εύλογη απόσταση πέραν της κρηπιδώματος ή κάποιου άλλου στη- 

ρίγματος χειρολαβής· 

β) ο τόπος προσγείωσης στην αποβάθρα διατηρείται χωρίς εμπόδι 

γ) στις περιπτώσεις που η σκάλα είναι κατακόρυφη και υπερβαίνει τα νανόμετρα και τα δεκαπέντε εκατο- 

στά σε ύψος, τόπος ανάπαυσης θα είναι  περίπου στο μέσον μεταξύ της πλατφόρμας και των πο- 

διών του χεριού-ντερ. 
 
29. Σήμανση του ασφαλούς φορτίου εργασίας σε κάθε γερανό και derrick 

Κάθε γερανός και γερανός πρέπει να φέρει ευκρινώς επάνω του το ασφαλές φορτίο χρήσης και κάθε γε- 

ρανός ξηράς, αν είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε το ασφαλές φορτίο χρήσης να μπορεί να μεταβάλλε- 

ται με την ανύψωση ή τη χαμήλωσή του. ή άλλως, έχουν προσαρτηθεί σε αυτήν και ο αυτόματος δεί- 

κτης ασφαλών φορτίων εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι, σε περιπτώσεις όπου το τζίπι μπορεί να ανυ- 

ψωθεί ή να χαμηλώσει, η διάταξη του γερανού πίνακα που δείχνει τα ασφαλή φορτία εργασίας στις αντί- 

στοιχες κλίσεις ή ακτίνες του τζίμπ θεωρείται επαρκής συμμόρφωση. 

 

30. Εξάτμιση και ζωντανός ατμός 

Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την διαρροή ατμού εξάτμισης στο μέτρο του εφικτού, ζω- 

ντανό ατμό σε οποιονδήποτε γερανό ή βαρούλκο που συγκαλύπτει οποιοδήποτε μέρος των καταστρωμά- 

των, διαδρόμων, σταδίων, αποβάθρας ή αποβάθρας όπου απασχολείται οποιοδήποτε άτομο στις διεργα- 

σίες. 

31. Foot of derrick 

Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί η τυχαία απομάκρυνση του ποδιού ενός ντέρικ από την 

υποδοχή ή το στήριγμά του 

32. Δεν επιτρέπεται η φόρτωση μηχανημάτων ανύψωσης πέρα από το ασφαλές φορτίο εργασίας 

(1) Κανένα μηχάνημα ανύψωσης, αλυσίδες ή άλλη ανυψωτική συσκευή δεν πρέπει να φορτώνεται πέρα 

από το ασφαλές φορτίο εργασίας, εκτός από το ότι ένας γερανός μπορεί να φορτωθεί πέρα από το ασφαλές 

φορτίο εργασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό γίνεται υπό τους όρους που εγκρίνονται από το υπεύθυνο 

μηχανικό ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, για κάθε περίσταση ισχύουν τα παρακάτω: 

(α)Πρέπει να έχει λάβει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου αντιπροσώπου του · 

β) Πρέπει να τηρείται αρχείο υπερφόρτωσης: 

Υπό τον όρο επίσης ότι, όταν το φορτίο επί ενός μονού τμήματος τροχαλίας είναι συνδεδε- 

μένο με το τμήμα τροχαλίας στη θέση της με την αλυσίδα ή το σχοινί που διέρχεται γύρω από το περί- 

βλημα 

 
33. Απασχόληση ως οδηγός γερανού ή βαρούλκου 
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Κανένα άτομο κάτω των δεκαέξι ετών και κανένα άτομο που δεν είναι επαρκώς ικανό και αξιόπιστο δεν 

πρέπει να απασχολείται ως οδηγός γερανού ή βαρούλκου, που οδηγείται από μηχανική ισχύ είτε από άλλο 

τρόπο, είτε για να δίνει σήματα σε έναν οδηγό ή να παρακολουθεί το φορτίο. βαρούλκα-άκρα ή βαρούλκα- 

σώματα. 

 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
Νομοθεσία για την εργασία με τους κινητούς γερανούς: 

 
Απόφαση αριθ. 1404 της 27ης Ιουλίου 2010 για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

PT R1- 2010 "Ανυψωτικές μηχανές (γερανοί, ανυψωτικές διατάξεις, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, αυ- 
τοκινούμενες εξέδρες και ανυψωτικές εξέδρες για άτομα με αναπηρία, ανυψωτικές μηχανές οχημά- 
των και μηχανές ανύψωσης ειδικού τύπου)", 
PT R2- 2010 "Ηλεκτρικοί και υδραυλικοί ανελκυστήρες για πρόσωπα, πρόσωπα και αγαθά ή αγαθά με ε- 
σωτερική κίνηση", 
PT R3- 2010 "Επιθεώρηση εν χρήσει των στοιχείων μετάδοσης κίνησης, των στοιχείων/διατάξεων σύνδε- 
σης/σύσφιξης και των στοιχείων έλξης φορτίου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ανύψωσης: Κα- 
λώδια, άγκιστρα, αλυσίδες, υφασμάτινοι ιμάντες, σχοινιά και παρόμοια", 
PT R1 / 2010 - Μηχανές ανύψωσης (γερανοί, ανυψωτικοί μηχανισμοί, περονοφόρα ανυψωτικά, αυτοανυψ 
ωτικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για άτομα με αναπηρίες, ανελκυστήρες για οχή- 
ματα και μηχανές ανύψωσης ειδικού τύπου). 
PT R2 / 2010 - Ηλεκτρικοί και υδραυλικοί ανελκυστήρες για ανθρώπους και αγαθά με εσωτερικό έλεγχο 
PT R3 / 2010 - Έλεγχος κατά τη χρήση των στοιχείων μετάδοσης, σύνδεσης και έλξης που χρησιμοποιού- 
νται για την ανύψωση εγκαταστάσεων. 

 

1.1.2 Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την ασφάλεια κατά το χειρισμό των διαφόρων τύ- 
πων γερανών 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ανατροπή ή κατάρρευση του μηχανήμα- 

τος σε αντικείμενα ή άτομα λόγω ελαττωματικής 

ισοπέδωσης του μηχανήματος. 

Θέση της μηχανής κοντά σε πλαγιές ή αστα θές 

έδαφος. 

Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ρο- πής 

φορτίου ή της επίδρασης του ανέμου. 

Χρήση σε συνθήκες που αντενδείκνυ- νται 

από τον κατασκευαστή. 

Ανεπαρκής χειρισμός του εξοπλισμού/των χει- 

ριστηρίων. 

Έλλειψη εκπαίδευσης. 

Έλλειψη τακτικών επιθεωρήσεων. 

Κακή συντήρηση. 

Γενική ανατροπή 

Συνθήκες εγκατάστασης 

Ένας γερανός είναι ασφαλής έναντι του κινδύ- νου 
απόθεσης όταν, σε εργασία με την πλέον δυσμενή 
άκρη α νατροπής (γραμμή που σχηματίζε- ται από 
δύο διαδοχικά στηρίγματα ή σταθεροποιητές) δεν 
ανατρέπει: 

- Κατά την εργασία πλαγίως, εφ 'ό- σον το 

κέντρο βάρους του μηχανή- ματος συν το 

φορτίο είναι με- ταξύ αυτού του πιο δυσμενή ά- 

κρη και το διαμήκη άξονα του μη- χανήματος. 
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Βλάβη στο σύστημα ανύψωσης. - Αν κατά την διάρκεια των εργα- σίων μπροστά ή 

πίσω από τον δα- κτύλιο περιστροφής, υποθέτουμε 

ότι το κέντρο βάρους της μηχα- νής συν το φορτίο 

είναι με- 

ταξύ του πιο δυσμενούς ά- 

κρου και του εγκάρσιου άξονα. 

Πτώση του φορτίου σε εργαζομένους ή αντι- 

κείμενα εξαιτίας: 

Αστοχία υδραυλικού κυκλώματος, φρέ- 

νων κ.λπ. 

Συντριβή των φορτίων ή το τέλος της έκρηξης ε- 

ναντίον ενός εμποδίου. 

Θραύση καλωδίων ή άλλων βοηθητικών στοι- 

χείων (άγκιστρα, τροχα- 

λίες κ.λπ.) ή/και λόγω κακώς διεξαχθεί- 

σας πρόσδεσης ή θραύσης. 

 
Χτυπήματα σε αντικείμενο κατά την διάρκεια 

της φόρτωσης: 

 
Παράγεται από το φορτίο κατά τη διάρ- 

κεια του ελιγμού. 

Θραύση των καλωδίων σε ένταση. 

Ανάγλυφο εδάφους 
Θα πρέπει να ελέγχεται ότι το έδα- φος είναι αρκετά 

συνεκτικό ώ- 

στε τα στηρίγματα των γερα- 

νών (τροχιές, τροχοί ή σταθεροποι- ητές) να μην 

βυθίζο- 

νται σε αυτό κατά την εκτέ- λεση των ελιγμών 

ή στα σημεία πρόσβασης. 

 
Η καταλληλότητα του εδάφους α- ποτελεί ουσιώδη 

πτυχή της εργα- σίας του κινητού γερανού, κα- 

θώς η σταθερότητά του εξαρτά- 

ται ουσιαστικά από τη σωστή και ε- παρκή θέση ή 

κίνηση του εξοπλι- 

σμού. 
 

Αν η μετάδοση του φορτίου πραγ- ματοποιείται 

μέσω σταθεροποιη- τών και το έδαφος είναι αργιλώ- 

δες ή δεν προσφέρει εγγυήσεις, εί- ναι προτιμότερο 

να επεκταθεί η κα- τανομή φορτίου στο έδα- 

φος με την αύξηση της περιο- 

χής στήριξης μέσω βάσεων που α- ποτελούνται από 

ένα ή περισσό- τερα στρώματα στρωμάτων στρω- 

τήρων ή σανίδων σιδηροδρό- μων, πάχους τουλάχι- 

στον 80 mm και μή- 

κους 1.000 mm, τα οποία θα τοπο- θετηθούν μεταξύ 

του εδά- 
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 φους και των σταθεροποιη- 

τών. Σε η δεύτερη περίπτωση δια- σχίζει τις σανίδες 

κάθε στρώμα- τος με τα- 

κτικό τρόπο πάνω από την προη- γούμενη. 

Διαφορετική παγίδευση μεταξύ βοηθητι- 

κών στοιχείων (αγκίστρια, ιμάντες, τροχα- 

λίες κ.λπ.) ή από το ίδιο το φορτίο λόγω: 

 
Εργαζόμενοι τοποθετημένοι στον χώρο επιρ- 

ροής των βοηθητικών στοιχείων κίνησης. 

Ανεπαρκής εγκατάσταση του εξοπλι- 

σμού που επηρεάζει την ορθή ορατό- 

τητα των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

Συνοδεύει το φορτίο ενώ κινείται. 

 

Ηλεκτρική παροχή κατά την διάρκεια των ερ- 

γασίων: 

 

 
Ο βραχίονας ή καλώδια βρίσκονται σε ε- 

παφή σε επαφή με ηλεκτρική γραμμή. 

Βλάβες στην εγκατάσταση ηλεκτρικής προστα- 

σίας. 

Υποστήριξη 

Πληροφορίες για τα ελαστικά 
 

Όταν ο γερανός λειτουργεί απευ- θείας πάνω στα 

πνευμα- 

τικά του στοιχεία, η ανάρτηση πρέ- πει να 

ασφαλίζεται, οι τροχοί ενερ- γοποιούνται και η 

χειροπέδη να ε- νεργοποιείται και ασφαλίζε- 

ται. Διατηρώντας την ανάρτηση ά- καμπτη, η 

ποιότητα της βά- 

σης του γερανού σε οριζό- ντια θέση 

διατηρείται χω- ρίς να λαμβάνεται υ- 

πόψη η θέση του βέλους. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατα- σκευαστές 

συστήνουν αύ- 

ξηση της πίεσης πλήρωσης ελαστι- κών πριν από τη 

μετά- 

βαση από μια κατά- σταση σε μια 

άλλη. 

Σχετικά με τους σταθεροποιητές 
Όταν ο κινητός γερανός εργάζεται με 

σταθεροποιητές, το οποίο συνι- στάται ακόμη και 

όταν το βά- 

ρος του προς ανύψωση φορ- τίου το επιτρέπει 

στα ελαστικά. 

Κατά την περίπτωση αυτή οι βρα- χίονες στήριξης 

των σταθεροποιη- τών πρέπει να επεκταθούν στο μέ- 

γιστο μήκος τους και πρέπει να δια- τηρηθεί η 

οριζόντια θέση της μηχα- νής. Οι γρύλοι πρέπει να 

σηκω- 

θούν έτσι ώστε τα ελαστικά να εί- ναι εξ’ ολοκλήρου 

εκτός εδάφους 
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 Στο ελιγμούς 
 

 
Η ασφαλής εκτέλεση ενός ελιγ- μού απαιτεί 

γνώση του βά- 

ρους του φορτίου, οπότε, αν δεν εί- ναι ήδη γνωστό, 

θα πρέπει να επι- τυγχάνεται προσέγγιση με περίσ- 

σεια, απόθεση και εφαρμογή ειδι- κού βάρους με- 

ταξύ 7,85 και 8 Kg/dm3 για τους χά- λυβες. Το βάρος 

του φορτίου προ- στίθεται στο βάρος των βοηθητι- 

κών στοιχείων (ιμάντες, δεσμί- δες κ.λπ.). 

 

 
Μόλις γίνει γνωστό το βά- ρος του φορτίου, 

ο χειρι- 

στής του γερανού πρέπει να επαλη- θεύει στους 

πίνακες εργα- 

σίας, που αφορούν ειδικά κάθε γε- ρανό, δηλαδή ότι 

οι γωνίες ανύψω- σης και το εύρος του επιλεγμέ- 

νου βέλους είναι σωστές. Σε αντί- θετη περίπτωση, 

μία από τις παρα- 

μέτρους αυτές πρέπει να τροποποι- ηθεί. 

 

 
Σε εργασίες όπως η διάσωση οχη- μάτων 

ατυχήματος, δομών αποσυ- ναρμολόγησης κ.λπ., οι 

ελιγμοί 

πρέπει να εκτελούνται με ιδιαί- τερη προσοχή, 

διότι αν το φορ- τίο παγιδεύεται και η έλξη δεν α- 

σκείται κατακόρυφα, η ίδια η γω- νία έλξης μπορεί 

να προκαλέ- 

σει στην ακμή εργασίας ροπή φόρ- τισης μεγαλύτερη 

από το μέγι- 

στο αποδεκτό. 

 Αντοχή εδάφους 
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Για τη μέγιστη επιτρεπόμενη πί- 

εση εδάφους και αντοχή στο έδα- φος, παρακαλείσθε να 

ανατρέ- 

ξετε στον πίνακα (Επιτρεπόμενη πί- εση εδάφους 

(ικανότητα φορ- 

τίου εδάφους) σύμφωνα με το πρό- τυπο DIN 1054), ο 

οποίος δεί- 

χνει τα δεδομένα για τη μέγιστη ε- πιτρεπόμενη πίεση 

εδά- 

φους που λαμβάνονται από το πρό- τυπο DIN 1054:2005-

1, το ο- 

ποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφο- ράς για την αντοχή 

του γερα- 

νού. Για την εφαρμογή του, είναι α- παραίτητο να είναι 

γνω- 

στή η τιμή των πιέσεων που θα α- σκήσει ο γερανός (ίδιο 

βά- 

ρος συν το φορτίο που θα ανυψω- θεί) κατά τη διάρκεια 

του ελιγ- μού και να επαληθεύεται ότι εί- ναι σύμφωνες 

με τις τιμές που α- 

ντικατοπτρίζονται στον πίνακα. Η Ε- πιτροπή δεν μπορεί 

να αποδε- 

χθεί τροπολογίες στα δεδομένα του γερανού 

 Φορτία περιτύλι- 

ξης και χρήση βοηθητικών στοι- χείων 

 
Η απόκρουση πρέπει να πραγματο- ποιείται κατά τρόπο 

ώστε η κατα- νομή φορτίου να είναι ομοιογενής. 

Τοαιωρούμενο τεμάχιο πρέ- 

πει να βρίσκεται σε σταθερή ισορ- ροπία, αποφεύγοντας 

την ε- 

παφή των στροβοσκοπή- σεων με αιχμηρές ακ- 

μές με τη χρήση γωνιακών τεμα- χίων. Η γωνία που 

σχηματίζε- ται από τους ιμάντες με- 

ταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαί- νει τους 120° σε καμία 

περί- 

πτωση και πρέπει να είναι μικρό- 

τερη από 90°. Πρέπει πάντοτε να ε- 
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 λέγχεται, στους αντίστοιχους πίνα- κες, ότι το 

ωφέλιμο φορ- 

τίο για τη γωνία που σχηματίζε- ται είναι 

μεγαλύτερο από το πραγ- ματικό. 

Καθένα από τα βοηθητικά στοι- χεία που 

χρησιμοποιού- 

νται στις μασχάλες (ιμάντες, αγκί- στρια, αγκίστρια, 

βατρά- 

χια κ.λπ.) θα έχει επαρκή ικανό- τητα φορτίου για 

να υποστηρί- 

ξει, χωρίς αποσχηματισμό, τα φορ- τία στα οποία θα 

υποβιβαστούν. 

Τα καλώδια με σπασμένα καλώ- δια θα 

απορριφθούν, θα μετρη- θούν σε ένα τμήμα του 

καλω- δίου λιγότερο από οκτώ φο- 

ρές η διάμετρος του υπερβαί- νει το 10% του 

συνόλου. 

 Περιοχή ελιγμών 
 

 
Η περιοχή ελιγμών είναι το σύ- νολο του χώρου 

που καλύπτε- ται από τη εκτί- 

ναξη κατά τη στροφή ή την τρο- χιά της, από το 

σημείο ό- 

που το φορτίο είναι δεμένο μέ- χρι το σημείο όπου 

τοποθετεί- ται. Η περιοχή αυτή πρέπει να εί- 

ναι απαλλαγμένη από θέσεις εργα- σίας και θα 

πρέπει προηγουμένως να έχει σημανθεί και να 

περιφρα- χθεί ώστε να εμποδίζεται η διέ- 

λευση των ατόμων κατά την διάρ- κεια που ελιγμός 

βρίσκεται σε εξέ- λιξη. 

Αν δεν μπορεί να αποφευ- 

χθεί η διέλευση αιωρούμενων φορ- τίων από 

ανθρώπους, θα εκπέμπο- νται σήματα, ηχητικά κατά 

κύριο 

λόγο, τα οποία έχουν προηγουμέ- 
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 νως καθιερωθεί, ώστε να μπο- 

ρούν να προστατεύονται από πι- θανή αποκόλληση 

Όταν ο ελιγμός πραγματοποιεί- ται σε χώρο 

προσπελά- 

σιμο από το κοινό, όπως είναι έ- νας δρόμος, το όχημα 

γερα- 

νού θα είναι εφοδιασμένο με ανα- λάμποντα ή 

περιστρεφό- 

μενα φώτα σε κίτρινο χρώμα, τοπο- θετημένα στο 

ανώτερο επί- 

πεδό του, τα οποία πρέπει να πα- ραμένουν αναμ- 

μένα μόνο για το χρονικό διά- 

στημα που απαιτείται για την εκτέ- λεση του ελιγμού και 

προκειμέ- νου να είναι ορατά από από- 

σταση, ιδίως τη νύχτα. 

Το προσωπικό δεν πρέπει να βρί- σκεται σε χώρους 

κοντά σε κι- νητά στοιχεία. 

Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετεί- ται κατά τρόπο ώστε 

να επιτρέ- 

πει την ορθή ορατότητα των εργα- σιών φόρτωσης και 

εκφόρτω- 

σης από τον χειριστή ή/και να υπο- βοηθείται από έναν 

μόνο ρυθμι- 

στή σηματοδότησης. 

Το φορτίο δεν πρέπει να συνοδεύε- ται κατά την κίνησή 

του. 

Οι χειριστές πρέπει να παραμέ- νουν ή να βρίσκονται 

εκτός της α- κτίνας δράσης του φορτίου. 

 Προηγούμενες ενέργειες 
 

 
Πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέ- ρων: 

Αν υπάρχουν εναέριες γραμμές με- ταφοράς ενέργειας 

κο- 

ντά στον προγραμματι- σμένο χώρο εργασίας. 
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 Οι ελάχιστες αποστάσεις με- ταξύ της γραμμής 

και του ά- 

κρου του βραχίονα είναι στην μέγι- στη θέση 

εργασίας, καθώς δεν α- 

παιτείται καμία επαφή για λήψη. 

Να έχουν μονωτικά εξαρτήματα α- νύψωσης (π.χ. 

πολυεστερικοί ιμά- ντες κ.λπ.) και να μονώνουν τα 

ά- γκιστρα. 

Ο κινητός γερανός να περιβάλλεται με συνδεμένο 

καλώ- 

διο με αιχμή χαλκού στο έδα- φος σε απόσταση 

τουλάχι- 

στον 3 μέτρων από τον γερανό. 

Διαδικασία εργασίας κοντά σε ηλε- κτρικές γραμμές. 

Η εργασία κοντά σε γραμμές μετα- φοράς ρεύματος 

ενέχει σοβα- 

ρούς κινδύνους, επειδή η μάν- δρα μπορεί να 

εισέλθει τυ- χαία, στην περιοχή επιρ- 

ροής της γραμμής και να προκαλέ- σει ατύχημα. 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γί- νει είναι να 

ζητηθεί η αποσύν- δεση της γραμμής όταν η από- 

σταση κατά τη διάρκεια της εργα- σίας είναι ή 

μπορεί να είναι μικρό- τερη από 5 m. 

Αν δεν είναι δυνατή η αποσύν- δεση, 

λαμβάνονται τα ακό- λουθα μέτρα: 

Σηματοδότηση και οριοθέ- 

τηση της ζώνης επιρροής της γραμ- μής. 

Αυτό μπορεί να γί- 

νει με τη χρήση των σταθερών ο- ριοθετήσεων 

συμφώνα με το πρό- τυπο UNE 58151-1:2001. 
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1.1.3 Τύπος γερανού ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας 
 

Ανάλογα με το μέγεθος των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία των γερανών, υπάρ- 
χουν τέσσερις τύποι κατηγοριών κινδύνου στις οποίες οι γερανοί μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 
Τύπος γερανού ανάλογα με την ομάδα κινδύνου 

 
Ομάδα Α: https://www.freepik.com/ 

Κινητοί γερανοί χωρίς σιδηροτροχιές και εκείνοι που τοποθετούνται σε σιδηροδρομικά βαγόνια: 

 
 αυτόματοι γερανοί 

 γερανοί ερπυστριοφόροι 

 αυτοκινούμενοι γερανοί σε ελαστικά 

 ρυμουλκούμενοι γερανοί 

 γερανοί τοποθετημένοι σε σιδηροδρομικό βαγόνι 

 
Ομάδα Β: https://www.freepik.com/ 

Κινητοί γερανοί σε σιδηροτροχιές με βραχίονα και πλατφόρμα ro-tating: 
 γερανοί πύργου, 

 γερανογέφυρες, 
 γερανοί Ντέρικ. 

 
Ομάδα Γ: https://www.freepik.com/ 

Κινητοί γερανοί σε σιδηροτροχιές: 

 

 γερανοί, 
 γερανογέφυρές, 
 δέσμες οροφής, 
 γερανοί για χύτευση 

 
Ομάδα Δ: https://www.freepik.com/ 
Γερανοί ειδικού τύπου, που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες ομάδες: 

 
 γερανοί καλωδίων, 
 γερανοί ψαλιδίσματος (Gaifer). 

 
Ομάδα Ε: https://www.freepik.com/ 

Κάθε τύπος γερανού (από τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ) που λειτουργεί από το έδαφος με ένα κιβώτιο κου- 

μπιών, ραδιόφωνο και υπέρυθρο έλεγχο. 

 
Ανεξάρτητα από τον τύπο επικνδυνότητας, οι γερανοί πρέπει να πληρούν ορισμένες υποχρεωτικές απαιτή- 

σεις για τη χρήση, την επιθεώρηση, τη συντήρηση, την αναφορά αστοχιών και τα μέτρα που λαμβάνο- 

νται για την ασφαλή λειτουργία τους. 

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αντίσταση στις πιο σοβαρές καταπονήσεις που μπορεί να προκύ- 

ψουν σε συνθήκες λειτουργίας, λόγω της ταυτόχρονης δράσης των μηχανικών καταπονήσεων και των πε- 

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
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ριβαλλοντικών συνθηκών στον χώρο εργασίας (θερμοκρασία, υγρασία, ομίχλη, άνεμος. σεισμοί, κλπ.). Η ε- 

ξασφάλιση της ασφάλειας δεν στοχεύει μόνο στην ασφάλεια των χρηστών και των εκτεθειμένων ατό- 

μων στην επικίνδυνη περιοχή αλλά και στο περιβάλλον. 

Σκοπός των τεχνικών επιθεωρήσεων είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Η αξιολό- 

γηση των γερανών και των βοηθητικών συσκευών πραγματοποιείται περιοδικά, σύμφωνα με ένα καθιε- 

ρωμένο πρόγραμμα, για τον καθορισμό της τεχνικής τους κατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστο- 

ποίηση της επιχειρησιακής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών και να μην επηρεάζεται το περι- 

βάλλον. 

Η περιοδικότητα και ο αριθμός των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα καθοριστούν ανά- 

λογα με την πολυπλοκότητα του γερανού, το καθεστώς λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθή- 

κες στις οποίες εργάζονται. 

 

1.1.4 Κίνδυνοι κατά τη λειτουργία των γερανών 

 
Η εξάλειψη ή η μείωση των κινδύνων και η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων προστασίας για κινδύ- 

νους που δεν θα μπορούσαν να εξαλειφθούν αποτελούν βασικές αρχές για την ενσωμάτωση της ασφά- 

λειας στη λειτουργία των γερανών. 

 
Οι παράγοντες κινδύνου στη λειτουργία των γερανών είναι: 

 
- Το σύστημα φωτισμού να είναι ακατάλληλο για την προς εκτέλεση δραστηριότητα· 
- Η θέση ελιγμού που επιτρέπει στον εργαζόμενο να λειτουργεί υπό ασφαλείς συνθήκες· 
- Ακατάλληλη ορατότητα, αναγνώριση και σήμανση των στοιχείων ελέγχου ώστε να είναι δυνατός ο ασφα- 
λής και γρήγορος χειρισμός· 
- Έλλειψη μέσων σηματοδότησης και γνώση της σημασίας τους· 
- Ασφαλή εκκίνηση και διακοπή ανάλογα με τους υφιστάμενους κινδύνους· 
- Διατάξεις στάσης έκτακτης ανάγκης που αποτρέπουν επικίνδυνες καταστάσεις και τις εμποδί- 
ζουν μετά τη διακοπή· 
- Αστοχία του συστήματος τροφοδοσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει απροσδόκητη εκκίνηση ή να α- 
ποτρέψει την απενεργοποίηση των κινούμενων στοιχείων· 
- Αστοχία κυκλώματος ελέγχου· 
- Απροσεξία στην παρακολούθηση των πορειών των κινούμενων στοιχείων για την αποφυγή τραυματι- 
σμού των εργαζομένων στην επικίνδυνη ζώνη 
- Κίνδυνοι λόγω κεραυνών· 
- Όταν γερανοί χειρισμού να βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια. 
- Δυσλειτουργία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στους γερανούς ανά- 
λογα με τον τύπο του γερανού. 

 
Τα κύρια συστατικά που προκαλούν ατυχήματα είναι: 

 
- Οι διακόπτες ορίου· 
- Οι περιοριστές φορτίου και ροπής· 

- Οι διατάξεις συγκράτησης υγρών φιαλών, 
- Οι διατάξεις για την παρεμπόδιση και την παρεμπόδιση της πλευρικής κίνησης. 
- Οι προσκρουστήρες και οι στάσεις· 
- Τα υποστηρικτικά μέρη και καθαριστές σιδηροτροχιών· 
- Οι ασφάλειες τήξης αγκίστρου· 
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- Οι ηλεκτρικές επαφές στις πύλες ή στις σκάλες πρόσβασης στο γερανό 
- Οι ηλεκτρικές επαφές στη θύρα και στην καταπακτή πρόσβασης στην καμπίνα ελέγχου. 
- Οι ηλεκτρικές επαφές στη μηδενική θέση των μοχλών χειρισμού. 

- Οι ηλεκτρικές επαφές των διατάξεων ασφάλισης σιδηροτροχιάς. 
 

1.1.5 Κανόνες και μέτρα για την αποφυγή κινδύνων 

 
Όλα τα έγγραφα, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις προειδοποιήσεις των χειρι- 

στών γερανών, πρέπει να συντάσσονται στην εθνική γλώσσα της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται ο γε- 

ρανός. 

- Οι δραστηριότητες ταυτοποίησης ελαττώματος, η επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικών ε- 

ξαρτημάτων, η λειτουργική δοκιμή του γερανού μετά την επισκευή, πρέπει να εκτελού- 

νται από πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό στον τομέα αυτό. 

- Η πιστοποίηση και η βεβαίωση πρέπει να διενεργούνται από οργανισμό ελέγχου που έχει ορι- 

στεί και αναγνωριστεί για την επίβλεψη και την τεχνική επαλήθευση της λειτουργίας των γερανών. 

- Οι γερανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον πληρούν τις τεχνικές προϋποθέ- 

σεις που παρέχει ο κατασκευαστής και εφόσον τηρούνται οι γενικοί και ειδικοί κανόνες προστα- 

σίας της εργασίας. 

- Οι γερανοί δεν συντηρούνται ούτε επισκευάζονται κατά τη λειτουργία. 

- Απαγορεύεται η χρήση γερανών για την ανύψωση φορτίων μεγαλύτερων από το μέγιστο επιτρε- 

πόμενο φορτίο που αντιστοιχεί στο διάγραμμα φορτίου. 

- Απαγορεύεται η χρήση γερανών με έλεγχο του εδάφους για τη μεταφορά τετηγμένου μετάλ- 

λου, αν δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

- Απαγορεύεται η λειτουργία εξωτερικών γερανών αν η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τις επιτρε- 

πόμενες τιμές (20 m/s για γερανογέφυρες ή 15,6 m/s για άλλους γερανούς), καθώς και αν η θερ- 

μοκρασία είναι κάτω από τους -20 ° C. 

-  Η χρήση γερανών απαγορεύεται αν η ορατότητα του χειριστή επηρεάζεται από καπνό, ομίχλη ή α- 

ντικείμενα που τοποθετούνται μεταξύ του γερανού και του πεδίου δράσης του γερανού. 

-  Απαγορεύεται η λειτουργία γερανών boom αν υπάρχουν ηλεκτρικοί αγωγοί στην περιοχή της έ- 

κρηξης. Η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρο από μη μονωμένους αγωγούς πρέπει να εξασφαλίζε- 

ται, αντίστοιχα 1,2 μέτρα από μονωμένους αγωγούς (για τάσεις μέχρι 1,000V), 3 μέτρα, για γραμ- 

μές όπου η τάση είναι μικρότερη από 57000V. 5 μέτρα, για γραμμές όπου η υπάρχουσα τάση εί- 

ναι ίση ή μεγαλύτερη από 57000 V. Για περιοχές επιρροής γραμμών υψηλής τά- 

σης άνω των 6 kV. Επομένως, οι γερανοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διατάξεις που σηματοδο- 

τούν την είσοδο του βραχίονα γερανού στην περιοχή επιρροής. 

-  Απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων πάνω από ανθρώπους, κατοικημένα δωμάτια (κτίρια, γρα- 

φεία, κλπ.) ή βιομηχανικές αίθουσες. 

- Απαγορεύεται η χρήση άκαμπτων στοιχείων για την οδήγηση του φορτίου. 

- Απαγορεύεται η ανύψωση ή μετακίνηση φορτίων όταν το καλώδιο βρίσκεται σε πλάγια θέση 

-  Απαγορεύεται η εξισορρόπηση των φορτίων για την τοποθέτησή τους σε σημείο που δεν μπο- 

ρεί να εξυπηρετηθεί κανονικά από τον γερανό. 

- Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων με γάντζο γερανού ή άλλες συσκευές στερέωσης 

- Απαγορεύεται η λίπανση, καθαρισμός, συντήρηση ή επισκευή γερανών κατά τη λειτουργία τους. 
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- Απαγορεύεται η επιβίβαση και αποβίβαση του γερανού σε σημεία διαφορετικά από αυτά που έ- 

χουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν και μόνο όταν ο γερανός είναι στάσιμος. 

- Για το χειρισμό δοχείων που περιέχουν αέρια ή dang 

 

1.1.6 Υποχρεώσεις και ευθύνες του χειριστή γερανών 

 
Τα πρόσωπα που εργάζονται στον γερανό πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και να διαθέ- 

τουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του γερανού και τις ισχύουσες νομικές διατά- 

ξεις στη χώρα όπου χρησιμοποιείται ο γερανός. 

Ο χειριστής γερανών έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και ευθύνες: 

- Να γνωρίζει τον γερανό στον οποίο εργάζεται και τους τεχνικούς όρους σχετικά με τη χρήση του· 

- Να γνωρίζει και να τηρεί τον κωδικό σηματοδότησης· 

- Να συμμετέχει στις εργασίες συντήρησης, καθώς και σε όλες τις τεχνικές επαληθεύσεις· 

- Να καταχωρεί στην εποπτεία, στο μητρώο της εγκατάστασης ανέλκυσης όλες τις παρατηρή- 

σεις σχετικά με τις ελλείψεις της σε λειτουργία· 

- Να μην χειρίζεται τον εξοπλισμό ανύψωσης εφόσον δεν πληρούνται οι συνθήκες ασφα- 

λείας στην επικίνδυνη περιοχή. 

- Να μην χρησιμοποιεί τον γερανό σε κατάσταση κόπωσης, ασθένειας, υπό την επήρεια αλ- 

κοόλ ή παραισθησιογόνων ουσιών· 

- Κατά την διαδικασία αναρρίχηση της σκάλας πρόσβασης στην καμπίνα, οφείλει να έ- 

χει και τα δύο χέρια διαθέσιμα. 

-  Να ελέγχει την ύπαρξη λιπαντικών στους χώρους λίπανσης, σύμφωνα με τις ενδείξεις του προ- 

γράμματος λιμουζίνας από την τεχνική τεκμηρίωση· 

- Ως προς τον έλεγχο της κατάστασης, της περιέλιξης και της στερέωσης καλωδίων ή αλυσί- 

δων σε τύμπανα, κυλίνδρους και βλεφαρίδες 

- Για τον έλεγχο των διατάξεων ασφάλισης του αγκίστρου και του φορτίου· 
- Για την επαλήθευση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σηματοδότησης, φωτισμού, αερι- 

σμού και κλιματισμού· 
- Να επαληθεύει την ύπαρξη και την ακεραιότητα των μερών της εγκατάστασης ανύψωσης· 
- Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας, μείον τη λει- 

τουργία του περιοριστή φορτίου και ροπής· 
- Να μη θέτει σε λειτουργία την ανυψωτική εγκατάσταση με το βραχίονα κοντά στους ηλεκτρι- 

κούς αγωγούς ή στην περιοχή επιρροής τους, εκτός εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπο- 
νται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή· 

- Να εκτελεί ελιγμούς μόνο βάσει εντολών που δίνονται σύμφωνα με τον κωδικό σηματοδότη- 
σης του καθορισμένου ντοσιέ φορτίου· το σήμα στάσης θα λαμβάνεται υπόψη από οποιοδή- 
ποτε άλλο πρόσωπο· 

- Να ανάβει τα φώτα του φάρου σε περίπτωση χαμηλής ορατότητας καθώς και τη νύχτα· 
- Να μην φορτώνει ανθρώπους ως φορτία με την αντίστοιχή διαδικασία που ακολουθείται· 
- Να μην μεταφέρουν άτομα με άγκιστρα ή άλλες συσκευές σύνδεσης και να μην επιτρέπουν την ε- 

ξισορρόπηση των φορτίων από το βάρος ορισμένων ατόμων· 
- Να εκτελεί τους ελιγμούς για την οριζόντια κίνηση των φορτίων, ώστε να είναι σε απόσταση του- 

λάχιστον 1 μέτρο από τα αντικείμενα εντός της περιοχής του γερανού· 
- Απαγόρευση της πρόσβασης άλλων προσώπων στην καμπίνα ελέγχου ή στον γερανό. 
- Να φέρουν στη θέση ακινητοποίησης ("μηδενική" θέση) όλες τις διατάξεις χειρισμού· 
- Να εξασφαλίζει το κλείσιμο του θαλάμου μετά το τέλος των ωρών εργασίας, ώστε να μην επιτρέ- 

πεται η εκκίνηση του γερανού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 



This project has been funded with support from the European Commission 

under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

             

 
 

1.2 Επικοινωνίες για ανύψωση 

1.2.1 Κωδικοί σηματοδότησης ελιγμών 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΩΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΙΟΥ 

 
Ρωτήστε οποιονδήποτε χειριστή γερανού και θα σας πει ότι ένας από τους κύριους παράγοντες για ένα 

επιτυχημένο έργο είναι ο συντονισμός. Η συγχρονισμένη συνεργασία με την ομάδα σας στο έδαφος δεν 

είναι μόνο κρίσιμη για την ασφάλεια, αλλά μπορεί να βοηθήσει το έργο σας να λειτουργεί ομαλά σύμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα που έχε θέσει ο εργοδότης. Με απόλυτη ακρίβεια που απαιτεί η φύση της δουλειάς, 

το να μπορείς να επικοινωνείς με σαφήνεια την κατεύθυνση είναι ζωτικής σημασίας-αλλά αυτό δεν είναι 

πάντα εύκολο έργο. Τα εργοτάξια χαρακτηρίζονται από δυνατούς θορύβους (από τους εργαζομένους είτε 

από τα μηχανήματα) και από τον πολύ κόσμο που τα στελεχώνει, πράγμα που σημαίνει ότι η λεκτική επι- 

κοινωνία κινδυνεύει να πνιγεί από μηχανήματα που βρυχάται. 

Πώς λοιπόν ένας χειριστής, με φορτίο αναρτημένο στον αέρα, ακολουθεί τις οδηγίες της ομάδας του; Χρη- 

σιμοποιώντας την απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο σήματος μέσω των χεριών. Αυτή η πανάρχαια τε- 

χνική χρησιμοποιείται από χειριστές γερανών σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τους να λαμβάνουν με ακρίβεια 

αδιαμφισβήτητες οδηγίες χωρίς να χρειάζονται φανταχτερό εξοπλισμό ή ακόμα και λέξεις! Παρόλο που τα 

ραδιόφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναμετάδοση μηνυμάτων στον ιστότοπο, υπάρχουν κά- 

ποιες καταστάσεις όταν ένας χειριστής θα χρειαστεί επιπλέον βοήθεια. Υπάρχουν επίσης στιγμές που η ο- 

ρατότητα κατεύθυνσης του χειριστή εμποδίζεται ή η ορατότητα μιας περιοχής του φορτίου είναι μερικώς 

μπλοκαρισμένη, η ανύψωση σε τέτοιους όρους μπορεί να θέσει τον χειριστή και τους εργαζόμενους γύρω 

τους σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού. Παρόλο που συνιστάται η χρήση σημάτων χειρός σε όλους τους 

ανελκυστήρες, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ένα άτομο που θα συμβάλει με την μεθόδο σημάτων μέσω 

των χερίων θα πρέπει κληθεί σίγουρα. Τα σήματα χειρός εύκολα και κατανοητά, τα σήματα χειρός βοηθούν 

τον χειριστή να αποφύγει τυχόν κινδύνους, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες με ασφάλεια και έγκαιρο χρόνο. 
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1.2.2 Ο ρόλος του ατόμου που δίνει τα σήματα 

 
Καθώς τα μάτια και τα αυτιά μιας αποκλειστικής περιοχής ή ενός γερανού, είναι το άτομο που δίνει τα σή- 

ματα φέρει πολλές ευθύνες. Για να μπορεί κάποιος να κατευθύνει τη λειτουργία ενός γερανού, πρέ- 

πει πρώτα να υποβληθεί σε επίσημη εκπαίδευση και να ολοκληρώσει την αναγνώριση της σηματοδότη- 

σης του γερανού. Στην εκπαίδευση, ένα άτομο όχι μόνο θα αναπτύξει μια κατανόηση των τυπικών σημά- 

των χειρός, αλλά θα πρέπει επίσης να εξοικειωθεί με πολλούς διαφορετικούς τύπους γερα- 

νών, τον τρόπο λειτουργίας κάθε γερανού και τα τυχόν σήματα χειρός που αφορούν συγκεκριμένα τον ε- 

ξοπλισμό. Το εκπαιδευόμενο άτομο σήματος καλείται εκ νέου να κατανοήσει τη μεγάλη βιβλιοθήκη σημά- 

των χωρίς μηνύματα μνήμης και να δείξει ικανότητα να τα ανακαλεί κατά τη διάρκεια εξέτα- 

σης από τρίτο πάροχο. 

Ο υπεύθυνος του σήματος είναι επίσης υπεύθυνος για την πρόληψη τραυματισμών και ατυχημά- 

των όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό γίνεται ακολουθώντας αυστηρή διαδικασία κατά τη λειτουρ- 

γία του γερανού, για παράδειγμα σε όρθια θέση βλέποντας ξεκάθαρα τον χειριστή του γερανού, διασφα- 

λίζοντας στον χώρος λειτουργίας δεν βρίσκονται άλλοι εργαζόμενοι ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα. Ο υ- 

πεύθυνός σήματος είναι υποχρεωμένος 

να πραγματοποιεί ένα σήμα κάθε φορά για την αποφυγή σύγχυσης. 

1.2.3 Σήματα Που Χρησιμοποιούνται Συχνά 

 
Κατά τη λειτουργία γερανού πρέπει να χρησιμοποιείται η πρότυπη μέθοδος σηματοδότησης της υπηρε- 

σίας ασφάλειας και υγείας της εργασίας (OSHA). 
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Κατά τη χρήση χειροκίνητων σημάτων, το ΣΗΜΑ ή το RIG 

GER θα πρέπει να τοποθετείται μπροστά από το ΧΕΙΡΙΣΤΗ όσο το δυνατόν πιο μακριά από το φορτίο και σε 

ορατή θέση, όπου όλα τα χειροκίνητα σήματα είναι ευκόλως και ευκρινώς ορατά από το χειριστή. Η ταχύ- 

τητα της κίνησης του χεριού και του βραχίονα υποδεικνύει την ταχύτητα των ελιγμών για το φορτίο. 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΣ και ο SIGNALLIST.ή ο RIGGER πρέπει να εκπαιδεύονται στη θεωρία και την πρα- 

κτική του διεθνούς κώδικα χειρονομιών για τον γερανό που εργάζεται για την ασφαλή εκτέλεση των εντο- 

λών που εκδίδει ο SIGNALLIST. 

Εάν δεν μπορείτε να δείτε εύκολα το φορτίο, είναι απαραίτητο κάποιος να σας βοηθήσει με τη σηματοδό- 

τηση ή/και όταν εγκατασταθεί από την εταιρεία ή με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, συνιστάται, όταν κι- 

νεί τον γερανό, να παρεμβαίνει ένας SIGNALLIST.ή RIGGER. Η επικοινωνία χειρονομίας μεταξύ του SIGNAL- 

LIST.και του χειριστή θα πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων, σαφών και ακριβών χειρονο 

μιών σύμφωνα με το καθολικό σύστημα κωδικών ή, εάν χρησιμοποιείται σύστημα ραδιοτηλεφω- 

νίας, μέσω σύντομων προτάσεων που έχουν ελεγχθεί και αναγνωριστεί πλήρως από τον SIGNALLIST. 

και τον OPERATOR. 

Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες αυ- 

τούς για την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων κατά τη λειτουργία γερανού. 

Ο SIGNALLIST. πρέπει να φέρει τα κατάλληλα στοιχεία και ρούχα, όπως ζακέτα, μανίκια, περιστρεφό- 

μενο περίβλημα και κράνος. 

 

 
Τα σήματα στάσης - είναι ένα από τα σημαντικότερα σήματα χειρός που χρησιμοποιούνται σε εργοτά- 
ξιο. Όταν χρησιμοποιούνται σήματα ακινητοποίησης, η λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να διακόπτεται. 

 
Διακοπή - Προκειμένου να σταματήσει ή να σταματήσει μια ενέργεια, το άτομο σήματος θα επεκτεί- 
νει ένα μόνο χέρι και θα κοιτάξει την παλάμη του προς τα κάτω. τότε θα αρχίσουν να περιστρέ- 

φουν το στενό χέρι μπρος-πίσω. 

 



 

 

 

Στάση έκτακτης ανάγκης - Ένα άτομο σήματος θα επικοινωνήσει μια στάση έκτακτης ανάγκης επεκτείνο- 
ντας και τους δύο ορίζοντες εξοπλισμών του σώματος με τις παλάμες του στραμμέ- 
νες προς τα κάτω, από αυτή τη θέση θα κουνήσει τα χέρια του μπρος και πίσω. 

 
 

Dog everything - Αυτό το σήμα θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα και εκτελείται με το να σφίγγετε τα χέρια μαζί 
κα ι να τα τοποθετείτε σε επίπεδο μέσης. 

 

Σήματα έκρηξης - Θα ενημερώσει τον χειριστή του γερανού για τους ελιγμούς που πρέπει να εκτελέ- 
σουν με την έκρηξη. 

 
Υψώστε την έκρηξη - Για να υψώσετε την έκρηξη, ένα άτομο σήματος θα επεκτεί- 
νει το χέρι του οριζόντια στην πλευρά του σώματός του και θα κά- 
νει σήμα προς τα πάνω, με μια κλειστή γροθιά. 

 
Κάτω μπουμ - Για να μειωθεί η έκρηξη, ο χρήστης του σήματος θα εκτείνει το βραχί- 
ονα οριζόντια και θα κάνει σήμα προς τα κάτω, με μια κλειστή γροθιά. 

 

Κινούμενο βήμα - Για να στρίψει το βραχίονα, το άτομο του σήματος θα εκτείνει το χέρι του οριζό- 
ντια, χρησιμοποιώντας το δείκτη του χεριού του για να δείχνει προς την κατεύθυνση που θα κινη- 
θεί το βραχίονά του. 

 

 

Επεκτείνετε το μπουμ - Για να επιμηκύνετε την έκρηξη, το άτομο που στέλνει το σήμα θα τοποθετή- 
σει τα χέρια του μπροστά από τη μέση τους και θα δείξει τους αντίχει- 
ρες προς τα έξω με τα δάχτυλα που παραμένουν στη γροθιά. 
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Σήματα φορτίου - Θα υπαγορεύουν τι θα πρέπει να κάνει ο χειριστής με ένα φορτίο μόλις ανυψω- 
θεί από τον γερανό. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Φορτίο ανύψωσης - Για να σηκώσει το φορτίο προς τα πάνω, το άτομο σήματος θα 
απλώσει το χέρι του κάθετα προς την οροφή/τον ουρανό, θα δείξει το δείκτη του και θα κάνει μικρούς κύ- 

κλους με το χέρι και το δείκτη του. 

 
Χαμηλότερο φορτίο- Για να χαμηλώσει το φορτίο προς τα κάτω, το άτομο σηματοδότησης θα απλώσει το 
χέρι του οριζόντια, δείχνοντας το δείκτη του προς το έδαφος, μόλις βρεθεί σε αυτή τη θέση, θα κάνει έναν 
κύκλο με τον πτερύγιο του. 
Το άτομο σήματος μπορεί επίσης να ελέγξει τον ρυθμό οποιασδήποτε κίνησης χρησιμοποιώντας σήματα 
ταχύτητας 

 
 
 

Κινηθείτε αργά - Προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός μιας ενέργειας, το άτομο σήματος θα τοποθετή- 
σει το χέρι του πάνω από το χέρι που δίνει το σήμα δράσης. 

 

Δείτε την πλήρη λίστα των τυπικών σημάτων χειρός OSHA. 
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1.3 Ηλεκτρικά βασικά στοιχεία υψηλής τάσης 

 
1.3.1 Βασικές αρχές της ηλεκτρικής ενέργειας και του ηλεκτρικού συστήματος 

 
Για να αντιμετωπίσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πρώτα απαραίτητο να γνω- 

ρίζουμε τι είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να οριστεί ως ο κλάδος της φυσικής που μελετά τα ηλε- 

κτρικά και μαγνητικά φαινόμενα που προκαλούνται από ηλεκτρολογικά φορτία σε ηρεμία ή σε κίνηση. 

Όταν τα ηλεκτρικά φαινόμενα εκδηλώνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του χώρου, λέγε- 

ται ότι αυτή η περιοχή έχει ηλεκτρικό πεδίο, λόγω της παρουσίας ηλεκτρικών φορτίων. Αν ένα ηλε- 

κτρικό φορτίο τοποθετηθεί σε έναν τέτοιο χώρο, θα υποβληθεί σε μια δύναμη, σύμ- 

φωνα με το νόμο του Coulomb: 
F=K• (q•q’)/d^2 

 

Όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των φορτίων q, F είναι η δύναμη και K είναι μια σταθερά της αναλογικό- 
τητας. 
Το ηλεκτρικό πεδίο πρέπει να κάνει κάποια εργασία για να μετακινήσει ένα φορτίο από το ση- 
μείο Α στον χώρο σε άλλο σημείο Β. Αυτή η εργασία ορίζεται ως η δυνητική διαφορά με- 
ταξύ Α και Β. και εκφράζεται ως VAB αν υπάρχει μια δυνητική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ση- 
μείων, με μονάδες σε Volts (V). 
Μπορούμε να ορίσουμε την τρέχουσα ένταση ως το φορτίο που περνά μέσα από μια δεδομένη επιφά- 
νεια ανά μονάδα χρόνου. Η μονάδα του είναι το Αμπέρ (Α). 

I= dq/dt 
 

Από τη στιγμή που έχουν οριστεί αυτές οι βασικές έννοιες, είναι απαραίτητο να αναφερόμαστε στα διά- 
φορα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα κύκλωμα. Αυτά τα στοιχεία ταξινομούνται ως γραμμικά αν η συμπε- 
ριφορά τους μπορεί να εκφραστεί από μια γραμμική συνάρτηση. 
Τα γραμμικά στοιχεία είναι αντιστάσεις, γεννήτριες, πηνία ή επαγωγικά πηνία και πυκνωτές. Είναι σημα- 
ντικό να τονιστεί ένα φαινόμενο που σχετίζεται με αντιστάσεις: τα στοιχεία αυτά παράγουν πτώση τά- 
σης μεταξύ των τερματικών τους, η οποία είναι ευθέως ανάλογη με το ρεύμα που διέρχε- 
ται από αυτό? η σχέση μεταξύ τάσης και έντασης ρεύματος εκφράζεται ως: 

V=R•I 

 
Όπου R, η τιμή αντίστασης, είναι η σταθερά της αναλογικότητας μεταξύ τάσης και ρεύματος. Αυτή εί- 
ναι η έκφραση του νόμου του Ωμ. 
Τα μη γραμμικά στοιχεία είναι εκείνα των οποίων η συμπεριφορά δεν καθορίζεται από μια γραμμική συ- 
νάρτηση. Τα μη γραμμικά στοιχεία περιλαμβάνουν διόδους και τρανζίστορ. 

 
Σε σχέση με το ρεύμα μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους: εναλλασσόμενο ρεύμα, στο οποίο το μέγε- 
θος και η κατεύθυνση του ρεύματος μεταβάλλεται κυκλικά· και συνεχές ρεύμα, στο οποίο η ροή των ηλε- 
κτρικών φορτίων δεν αλλάζει κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου, πάντα κυκλοφορεί προς την ίδια κα- 
τεύθυνση. 
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Τα τέσσερα βασικά στάδια που συνθέτουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

 
1. Δημιουργία: Η οποία πραγματοποιείται με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ό- 

που η ηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται από διαφορετικές πρωτογενείς πηγές ενέργειας. 

2. Μετάδοση: Από τα δίκτυα μεταφοράς. Τα δίκτυα είναι εναέριες γραμμές που συνδέ- 

ουν τους σταθμούς ανύψωσης μετασχηματιστών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ- 

γειας με τους υποσταθμούς αναγωγής μετασχηματιστών. Με άλλα λόγια, είναι υπεύθυ- 

νοι για τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις και σε υψηλή τάση, η οποία στην Ισπα- 

νία είναι μεταξύ 220 και 400 kV. 

3. Βήματα σταθμοί για τον μετασχηματιστή βρίσκονται στην έξοδο των εγκαταστάσεων παραγω- 
γής, και η αποστολή τους είναι να αυξήσει την τάση εξόδου σε μια τιμή τάσης κατάλληλη για μετά- 
δοση υψηλής τάσης. Από την άλλη πλευρά, οι βαθμιδωτοί υποσταθμοί μετασχηματιστών εκτε- 
λούν διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τιμών τάσης σε τιμές κατάλ- 
ληλες για ενσωμάτωση στο δίκτυο διανομής. 

 
4. Κατανομή: Από τα δίκτυα διανομής. Αυτά τα δίκτυα αποτελούνται από γραμμές μεταφοράς ρεύ- 

ματος που μεταφέρουν την ενέργεια στα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Τα δίκτυα διανομής έ- 
χουν τάση που κυμαίνεται από 13,8 έως 132 kV. 

 

5. Μετατροπή και κατανάλωση: Τα κέντρα μετασχηματισμού μετατρέπουν τις τιμές μέσης τά- 
σης του δικτύου διανομής σε τιμές κατάλληλες για κατανάλωση χαμηλής τάσης, με τιμές εξό- 
δου μεταξύ 400 και 230 V. 

 

1.3.2 Εργασίες πλησίον γραμμών μεταφοράς 
 

Η πραγματοποίηση ελιγμών φόρτωσης σε συγκεκριμένο τόπο απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη το περιβάλ- 

λον και οι συνθήκες του τόπου όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκό- 

πιμο να ληφθεί υπόψη η περιοχή όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες, να χρησιμοποιηθούν οι κα- 

νόνες για ελιγμούς σηματοδότησης, να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και να ληφθεί υπόψη η εγγύ- 

τητα στις εναέριες γραμμές μεταφοράς. 

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Όπως αναφέρεται στα προηγούμενα τμήματα, πρέπει να ελέγχονται εκ των προτέρων τα εξής: 
- Αν υπάρχουν εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης στην περιοχή από τον προγραμματισμένο χώρο εργα- 
σίας. 
- Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της γραμμής και του τέλους της άνθησης στη μέγιστη θέση εργα- 
σίας, καθώς η επαφή δεν είναι απαραίτητη για να συμβεί μια απόρριψη. 
- Παροχή μονωτικών εξαρτημάτων ανύψωσης (π.χ. πολυεστερικοί ιμάντες, κλπ.) και μόνωση των συνδέ- 
σμων. 
- Γείωση του κινητού γερανού μέσω καλωδίου συνδεδεμένου με ακίδα χαλκού που οδηγείται στο έδα- 
φος σε ελάχιστη απόσταση 3 μέτρων από τον γερανό 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Η εργασία κοντά στην περιοχή των γραμμών ρεύματος είναι πολύ επικίνδυνη επειδή η έκρηξη μπο- 

ρεί να εισέλθει τυχαία στην περιοχή επιρροής της γραμμής και να προκαλέσει ατύχημα. 
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Το πρώτο μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι η αποσύνδεση της γραμμής να βρίσκεται σε από- 

σταση κατά τη διάρκεια της εργασίας που να είναι ή μπορεί να είναι μικρότερη από 5 m. Αν δεν είναι δυ- 

νατή η αποσύνδεση, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 
 Σηματοδότηση και οριοθέτηση της περιοχής επιρροής της γραμμής. Για το σκοπό αυτό, μπο- 

ρούν να χρησιμοποιηθούν οι οριοθετήσεις που ορίζονται στο πρότυπο UNE 58151-1:2001. 

 Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας. 

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Έως 1 Kv 1 μ. 

> 1 Kv έως 110 Kv 3 μέτρα 

> 110 Kv έως 220 Kv 5 μέτρα 

> 220 Kv έως 380 Kv 5 μέτρα 

Γραμμή με άγνωστη τάση 5 μέτρα 

 

1.3.3 Διαδικασία τυχαίας επαφής 

 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του βραχίονα ή των καλωδίων με μια ζωντανή γραμμή ισχύος, ο χειρι- 

στής γερανού πρέπει να παραμείνει ήρεμος και στην καμπίνα έως ότου η γραμμή τεθεί εκτός λειτουρ- 

γίας, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροδίων εντός της καμπίνας. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να προει- 

δοποιεί όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις να μείνουν μακριά από την περιοχή του αυτοκι- 

νούμενου γερανού και, αν είναι δυνατόν, να προσπαθήσει να μετακινήσει τον γερανό σε ασφαλή περιοχή. 

Ωστόσο, αν είστε απολύτως αναγκασμένοι να το εγκαταλείψουν, θα πρέπει να το κά- 

νετε με το άλμα με τα πόδια σας μαζί-er, όσο πιο μακριά από το μηχάνημα όσο το δυνατόν για να απο- 

φευχθεί η ταυτόχρονη επαφή μεταξύ του μηχανήματος και του εδάφους. 

 

 
1. Για εργασίες σε πλησίον των γραμμών μεταφοράς ισχύος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 
 Για εργασία σε ασυνήθιστη περιοχή, ελέγξτε για την παρουσία τυχόν εναέριων αγωγών. 

 Διατήρηση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας σε γραμμές υψηλής τάσης. Αν αυτό δεν είναι δυ- 

νατό, οι γραμμές πρέπει να αποσυνδεθούν. 

 Αν η τάση γραμμής είναι άγνωστη, η ελάχιστη ασφαλής απόσταση μεταξύ της μηχανής και των καλω- 

δίων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Αυτό ισχύει εξίσου για όλες τις συσκευές και εξαρτή- 

ματα που είναι εγκατεστημένα στο μηχάνημα. 

 Να επισημανθεί πως ο άνεμος μπορεί να κινεί τα καλώδια και ότι τα εξαρτήματα της μηχανής μπο- 

ρούν να ταλαντώνονται κατά τη διάρκεια απότομων κινήσεων. Αυτή η απλή ακούσια προσέγγιση μπο- 

ρεί να προκαλέσει ένα ηλεκτρικό τόξο. 

 Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των γραμμών υψηλής τάσης και των γραμ- 

μών μεταφοράς ισχύος των σιδηροδρόμων, των τραμ κλπ. 

 Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υλικών κάτω από γραμμές μεταφο- 

ράς ισχύος, αν οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος ή/και των βοηθητικών εξαρτημάτων μπο- 

ρεί να έρθει σε επαφή με τη γραμμή μεταφοράς, εκτός αν οι τοπικές υπηρεσίες της εταιρείας διανο- 
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 Αν η εργασία συγκόλλησης πραγματοποιείται στο φορτίο/καλάθι, ο σφιγκτήρας βίδας της μηχανής συ- 

γκόλλησης πρέπει να καθοριστεί στο μηχανικό μέρος, έτσι ώστε να μην μεταδίδεται αντισταθμι- 

στικό ρεύμα. 

 
2. Η μηχανή πρέπει να γειώνεται πριν τεθεί σε λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
 Κατά την προσέγγιση σε εγκαταστάσεις εκπομπής (ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιο- 

φωνικοί σταθμοί κ.λπ.). 
 Κατά την προσέγγιση σε εγκαταστάσεις υψηλής συχνότητας. 
 Σε περίπτωση σοβαρών καταιγίδων ή καταιγίδας που πρόκειται να ξεσπάσει 

 
Αν, παρά τις προσεκτικές κινήσεις, προκύψει ηλεκτροπληξία, θα πρέπει να παρατηρηθούν τα ακό λουθα: 
 

 Θα πρέπει να παραμείνετε ήρεμοι και μην κινείστε. 
 Οφείλεται να προειδοποίησε τους ανθρώπους στην περιοχή να κρατήσουν ασφαλή απόσταση. 
 Η ελάχιστη απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα (ζώνη επιρροής). 
 Αφήστε τη ζώνη επιρροής (όταν αφήνετε τη ζώνη επιρροής, κρατήστε τα πόδια σας κλει- 

στά και συνεχίστε να πηδάτε λόγω της έντασης του περάσματος). 
 Δεν πρέπει να φύγετε σε καμία περίπτωση από το διοικητήριο. Παραμείνετέ στην θέση σας και 

μην αγγίξετε τίποτα. 
 Αμέσως διατάξτε τις γραμμές να αποσυνδεθούν κατά την οδήγηση. 
 Πριν από τη διάσωση των ατόμων στο ηλεκτρικό κύκλωμα, η γραμμή ισχύος πρέπει να αποσυν- 

δεθεί. 
 Στην περίπτωση ανυψωτικής πλατφόρμας, οι εργασίες πρέπει να σταματήσουν αμέ- 

σως και το μηχάνημα πρέπει να γειωθεί. 
 Παραμείνετε στο θάλαμο οδήγησης και εφαρμόστε τους ελιγμούς με τέτοιο τρόπο ώστε η ε- 

παφή με τη γραμμή ισχύος να σταματήσει. Μην πανικοβάλλεστε. 
 Μετακινήστε το όχημα μακριά από τον χώρο και να αποτρέψει οποιονδήποτε από το να προσεγ- 

γίσει τα ελαστικά που είναι ακόμα φουσκωμένα. 
 Αν δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η επαφή (χωρίς να προκαλέσει το σπάσιμο της γραμ- 

μής), μείνετε στην καμπίνα και κρατήστε τους ανθρώπους μακριά μέχρι η γραμμή έχει αποσυν- 
δεθεί. 
 

3. Αν το όχημα πιάσει φωτιά ή αναγκαστεί να εγκαταλείψει το όχημα: 
 

  Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν γραμμές τροφοδοσίας στο έδαφος ή στο όχημα, οπότε αφήστε το vehi- 
cle στην αντίθετη πλευρά. 

  Πηδούν κάτω από το όχημα, αποφεύγοντας πάντα αγγίζοντας το όχημα και το έδαφος ταυτό- 
χρονα. 

 Προσπαθήστε να πέσετε όσο το δυνατόν πιο μακριά από την καμπίνα, με τα πό- 
δια σας μαζί και τα πόδια σας μαζί και όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους, λαμβάνοντας μι- 
κρά βήματα, άλμα ή κρατώντας ένα ενιαίο σημείο επαφής με το έδαφος (ένα πόδι) και την απο- 
φυγή τυχόν αντικείμενα στην περιοχή. 

  Δεν πρέπει να λαμβάνονται μεγάλα βήματα επειδή είναι πιθανό ότι η δυνητική διαφορά με- 
ταξύ των δύο ποδιών μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη για να γίνει θανατηφόρα 

 
4. Από την άλλη πλευρά, εάν είστε παρών: 

 
 Μείνετε μακριά από την περιοχή και μην προσπαθήσετε να βοηθήσετε τυχόν θύματα. 
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 Εάν παρατηρήσετε ότι η επαφή με τη γραμμή παραμένει ή ότι ένας αγωγός (καλώδιο) έχει απο- 
σπαστεί ή σπάσει, καλέστε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποσυνδέσει τη γραμμή. 

 Αν υπάρξουν θύματα, καλέστε ένα ασθενοφόρο, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

5. Εάν οι κεραυνοί χτυπήσουν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, προχωρήστε ως εξής: 

 Άμεση διακοπή της λειτουργίας του γερανού 
 Χαμηλώστε το φορτίο/καλάθι στο έδαφος όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 Μετακινήστε το βραχίονα κατά το δυνατόν ή χαμηλώστε το σε ασφαλή θέση. Εάν αυτό δεν εί- 

ναι δυνατό, ο χειριστής πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο του μηχανήματος. 
 

6. Εάν κεραυνοί χτυπήσουν κατά την διάρκεια καταιγίδας, προχωρήστε ως εξής: 
 

 Άμεση διακοπή της λειτουργίας του γερανού. 
 Χαμηλώστε το φορτίο/καλάθι στο έδαφος όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 Μετακινήστε το βραχίονα κατά το δυνατόν ή χαμηλώστε το σε ασφαλή θέση. Εάν αυτό δεν εί- 

ναι δυνατό, ο χειριστής πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο του μηχανήματος. 
 

1.4 Εργαλεία και εξοπλισμός 
1.4.1 Όρια χρήσεως φορτίων και ανυψωτικού εξοπλισμού 

 
Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τα προς χειρισμό φορτία, τα σημεία πρό- 

σφυσης, τη διάταξη απόσβεσης και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, λαμβάνοντας υ- 

πόψη τον τρόπο και τη διάταξη της πρόσδεσης. 

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τα χαρακτηρι- 

στικά τους εάν δεν αφαιρούνται μετά τη χρήση. ε) Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύο- 

νται κατά τρόπο ώστε να μην έχουν υποστεί φθορές ή κατά την εργασία με γερανούς, πολλοί παράγο- 

ντες θεωρούνται πάντοτε ότι εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων. Μία από αυ- 

τές τις πτυχές είναι ο υπολογισμός του μέγιστου φορτίου που μπορεί να σηκώσει ένας γερανός χωρίς επι- 

πλοκές που προκαλούν υποτροπή ή ατυχήματα. 

1. Προσθέστε βάρος του ίδιου του γερανού στο βάρος του φορτίου που προσπαθείτε να σηκώ- 

σετε για να λάβετε το συνολικό βάρος που θα προωθηθεί προς τα κάτω στις πλατφόρμες αγκύρω- 

σης. Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιείτε το μετρικό σύστημα ή το αγγλικό σύστημα μοντέλου. 

2. Πολλαπλασιάστε το τετράγωνο της ακτίνας μιας από τις πλατφόρμες αγκύρωσης με PI για να υπολογί- 

σετε το μέγεθος της επιφάνειας. Η ακτίνα της πλατφόρμας είναι ίση με τη μισή διάμετρο της. Βεβαιω- 

θείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο σύστημα μέτρησης, είτε μετρικό είτε αγγλικό, που χρησιμοποιή- 

σατε στο βήμα 1. 

3. Διαιρείται το συνολικό βάρος που χρησιμοποιείται στο βήμα 1 με την επιφάνεια που υπολογίζε- 

ται στο βήμα 2 για να ληφθεί το συνολικό δυνητικό φορτίο σε μία από τις πλατφόρμες αγκύρω- 

σης, τόσο σε λίβρες όσο και σε χιλιόγραμμα. Αν ο γερανός σας δεν είναι ικανός να χειριστεί την ποσό- 

τητα ή περισσότερο, δεν θα είναι ασφαλής η ανύψωση. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μην σηκώνετε φορτία εκτός αν οι εκρήξεις έχουν επεκταθεί σωστά και ο γερανός μπορεί να ισοπεδωθεί. 
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Κατά τον υπολογισμό ενός φορτίου, πρέπει να θεωρείται ότι όλα τα εξαρτήματα καταγράφονται επί- 

σης ως φορτίο, όχι μόνο το υλικό που πρέπει να υποβληθεί σε χειρισμό. Επομένως, το βάρος του σχοι- 

νιού, του αγκίστρου, των δοκοί, των αρθρωμάτων και των δεσμών πρέπει επίσης να προστίθεται στο φορ- 

τίο που πρόκειται να σηκωθεί για να καθοριστεί το συνολικό βάρος του φορτίου. 

Δεν πρέπει να υποθέσετε ότι η διαμόρφωση σταδίων κατά την πορεία της ανύψωση, την καθιστά την α- 

σφαλέστερη. 

Κατά την ανύψωση άκαμπτων αντικειμένων με τρία ή τέσσερα κλαδιά έλξης, πρέπει να διασφαλί- 

σετε ότι τουλάχιστον δύο από τις αρθρώσεις μπορούν να μεταφέρουν το πλήρες φορτίο μόνοι τους. 

 

1.4.2 Κανονισμός για τον ανυψωτικού εξοπλισμού 
 

Για να αποτυπωθούν καλύτερα οι κανονισμοι, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ανυψωτικών εξαρτημά- 
των και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτίων με ανυψωτικά μηχανήματα. 

 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, η οποία μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το βασιλικό διά- 
ταγμα 1644/2008, είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση λειτουρ- 
γίας των μηχανημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εν λόγω μηχανημάτων και η ελεύ- 
θερη κυκλοφορία τους. Στην αίτησή ρητώς αναφέρονται: 

 
- Ανυψωτικά εξαρτήματα. 
- Αλυσίδες, καλώδια και ιμάντες. 

 
Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ 
 
- Ανυψωτικό εξάρτημα: ένα κατασκευαστικό στοιχείο ή εξοπλισμός που δεν αποτελεί αναπόσπα- στο 
μέρος του ανυψωτικού μηχανήματος, το οποίο επιτρέπει στον σφιγκτήρα φορτίου, που βρί- 
σκεται μεταξύ της μηχανής και του φορτίου, ή στο ίδιο το φορτίο, ή τείνει να αποτελεί αναπόσπα- στο 
μέρος του φορτίου και διατίθεται στην αγορά χωριστά. Οι ιμάντες και τα συστατικά τους θεω- ρούνται 
επίσης ότι είναι ανυψωτικά εξαρτήματα. 
- Αλυσίδες, σχοινιά και ιμάντες: αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες σχεδιασμένα και κατασκευ- 
ασμένα για ανύψωση αντλιών, ως μέρος ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων. Άλλοι 
ορισμοί που θεωρούνται ενδιαφέροντες είναι: 
 
- Κατασκευαστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανή- 
ματα ή ημιτελή μηχανήματα που καλύπτονται από το παρόν βασιλικό διάταγμα και το οποίο εί- 
ναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των εν λόγω μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων με το πα- ρόν 
βασιλικό διάταγμα, με σκοπό την εμπορία τους με το όνομά του ή το εμπο- 
ρικό σήμα του ή για δική του χρήση. Ελλείψει κατασκευαστή κατά την έννοια του παρόντος βασι- λικού 
διατάγματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουρ- γία 
μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που καλύπτονται από το παρόν βασιλικό διάταγμα θεω- ρείται 
κατασκευαστής. 
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπα- 
ϊκή Κοινότητα που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να εκτελεί εξ ονόματός του ό- λες ή 
μέρος των υποχρεώσεων και διατυπώσεων που συνδέονται με το παρόν βασιλικό διάταγμα 
- Θέση σε λειτουργία: Πρώτη χρήση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση της, στην Ευρωπα- 
ϊκή Κοινότητα, μηχανής που καλύπτεται από το παρόν βασιλικό διάταγμα. 
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Πρόσθετες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την αντιστάθμιση των κινδύ- νων που προκύπτουν από τις 
εργασίες ανύψωσης 
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Τα μηχανήματα που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω εργασιών ανύψωσης πρέπει να συμμορφώνο- 
νται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα με μηχανήματα. Είναι σημαντικό να είναι ε- 
ξοικειωμένοι με ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανύψωσης πρόσβασης- 

πηγές, για παράδειγμα: 
 

- Συντελεστής χρήσης: ο αριθμητικός λόγος μεταξύ του φορτίου που μπορεί να φέρει ένα κατασκευα- 
στικό στοιχείο, ο οποίος εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρό- 
σωπό του, και του μέγιστου φορτίου χρήσης που επισημαίνεται στο κατασκευαστικό στοιχείο. 

- Στατική αντοχή: η δοκιμή κατά τη διάρκεια της οποίας το ανυψωτικό μηχάνημα ή ένα ανυψωτικό εξάρ- 
τημα επιθεωρείται για πρώτη φορά και εκτίθεται σε δύναμη που αντιστοιχεί στο μέγιστο φορτίο χρή- 
σης πολλαπλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντελεστή στατικής δοκιμής και στη συνέχεια επανεπιθεω- 
ρείται μόλις αφαιρεθεί το φορτίο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει επέλθει ηλικία φράγματος. 
- Δυναμική δοκιμή: η δοκιμή κατά την οποία το ανυψωτικό μηχάνημα λειτουργεί σε όλες τις πιθανές δια- 
τάξεις του με μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντελεστή δυναμικής δοκι- 
μής, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική συμπεριφορά του ανυψωτικού μηχανήματος, ώστε να ελέγχε- 
ται η ορθή λειτουργία του. 

 

1.4.3 Μέτρα προστασίας μηχανικών κινδύνων 
 

Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντι- 
πρόσωπός του πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους επαλήθευσης. Επιπλέον, πρέπει να προβλέ- 
πονται διατάξεις για την πρόληψη της ρίψης του εξοπλισμού, των κατασκευαστικών αξεσουάρ ή του φορ- 
τίου. Όταν χρησιμοποιούνται εξαρτήματα, πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν τις καταπονήσεις στις ο- 
ποίες υποβάλλονται και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η βλάβη λόγω εκτεταμένης χρήσης/καταπόνσης ή φθοράς. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο εργα- 
σιακό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διάβρωση, την τριβή, τις επιπτώσεις, τις ακραίες θερ- 
μοκρασίες, την εκτεταμένη χρήση, την ευθραυστότητα και τη χρονολογία κατασκευής. Πρέπει να είναι σχε- 
διασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να μπορούν να αντέξουν χωρίς μόνιμη παραμόρ- 
φωση ή εμφανή ελαττώματα τα υπερφορτία που φορτώνονται κατά την διάρκεια 
των στατικών δοκιμών. Οι υπολογισμοί αντίστασης πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας. 
Τα εργαλεία πρέπει να είναι ικανά να αντέχουν χωρίς βλάβη τις δυναμικές δοκιμές που διεξάγο- 
νται με το μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιασμένο επί τον συντελεστή δυναμικής δοκιμής. Σε γενι- 
κές γραμμές, πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες για να εξασφαλιστεί ένα ευ- 
νοϊκό αποτέλεσμα. 

 

- Τροχαλίες, τύμπανα, κύλινδροι, σχοινιά και αλυσίδες. Τροχαλίες, τύμπανα και κύλινδροι πρέπει να έ- 
χουν διαμέτρους συμβατές με τις διαστάσεις των σχοινιών ή των αλυσίδων με τις οποίες μπορούν να εξο- 
πλιστούν. 
Τα τύμπανα και οι κύλινδροι πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά τέ- 

τοιο τρόπον ώστε τα καλώδια ή οι αλυσίδες με τις οποίες είναι εξοπλισμένα να μπορούν να καθαρίζο- 
νται χωρίς να εξέρχονται από την προβλεπόμενη θέση. 
Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται απευθείας για την ανύψωση ή την υποστήριξη του φορτίου δεν πρέ- 
πει να έχουν διαχωριστές εκτός από τα άκρα τους. Ωστόσο, στις εγκαταστάσεις αυτές οι ο- 
ποίες, λόγω του σχεδιασμού τους, έχουν σχεδιασθεί για να τροποποιούνται τακτικά ανάλογα με τις ανά- 
γκες χρήσης, θα γίνονται ανεκτοί οι νάρθηκες. 
Ο συντελεστής εργασίας του συγκροτήματος καλωδίων και των καταλήξεων του επιλέγεται για να εγγυη- 
θεί ένα επίπεδο ασφάλειας de-quate. κατά γενικό κανόνα, ο συντελεστής αυτός ισούται με 5. 
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Ο συντελεστής χρήσης των ανυψωτικών αλυσίδων πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπο που να εγγυάται επί- 
πεδο ασφάλειας ίσο με το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή· κατά κανόνα, ο συντελεστής αυτός ι- 
σούται με 4. 
Για να επαληθεύσει ότι έχει επιτευχθεί κατάλληλος συντελεστής χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδο- 
τημένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο αλυσίδας και σχοινιού που χρησιμοποιείται απευ- 
θείας για την ανύψωση του φορτίου και για κάθε τύπο σχοινιού που τελειώνει, να εκτελέσει τις κατάλλη- 
λες δοκιμές ή να φροντίσει να εκτελεστούν οι δοκιμές αυτές. 
- Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κομμάτια που τα αποτελούν. Τα ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατα- 
σκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να έχουν διαστάσεις για αριθμό κύκλων λειτουργίας, σύμ- 
φωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζο- 
νται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, λαμβανομένων υπόψη των φαινομένων εκτεταμένης χρήσης και 
φθοράς. Επιπλέον: 

 
α) Ο συντελεστής χρήσης των συνδυασμών συρματόσχοινων/σχοινιών-άκρων πρέπει να επιλέγε- 
ται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας.Ο συντελεστής αυτός είναι, κατά κα- 
νόνα, ίσος με 5. 
β) Όταν χρησιμοποιούνται αλυσίδες με συγκολλητούς κρίκους, πρέπει να είναι του τύπου βραχέως συνδέ- 
σμου. Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επί- 
πεδο ασφάλειας. κατά κανόνα, ο συντελεστής αυτός ισούται με 4. 
γ) Ο συντελεστής χρήσης για τα κλωστοϋφαντουργικά σχοινιά ή τους ιμάντες εξαρτάται από το υ- 
λικό, τη μέθοδο κατασκευής, τις διαστάσεις και τη χρήση. Ο συντελεστής αυτός επιλέγεται για να εγγυη- 
θεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας. είναι, κατά γενικό κανόνα, ίσο με 7, υπό τον όρο ότι τα χρησιμοποιού- 
μενα υλικά είναι αποδεδειγμένα εξαιρετικής ποιότητας και ότι η διαδικασία κατασκευής είναι κατάλ- 
ληλη για την προβλεπόμενη χρήση. Διαφορετικά, ο συντελεστής θα είναι, κατά κανόνα, υψηλότερος προ- 
κειμένου να παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Τα σχοινιά ή οι σφιγκτήρες υφαντικών ινών δεν πρέ- 
πει να διαθέτουν ζεύξη, βρόχο ή ζεύξη εκτός από το τέλος της σφεντόνας ή στο κλείσιμο ατελείωτης σφε- 
ντόνας. 
δ) Ο συντελεστής χρήσης όλων των μεταλλικών κατασκευαστικών στοιχείων που αποτελούν ή χρησιμοποι- 
ούνται με σφεντόνα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται το επαρκές επίπεδο ασφά- 
λειας. κατά κανόνα, ο συντελεστής αυτός ισούται με 4. 
ε) Το μέγιστο φορτίο χρήσης ενός πολυποδιού σφεντόνα πρέπει να προσδιορίζεται λαμβάνοντας υ- 
πόψη τον συντελεστή λειτουργίας του πιο αδύναμου ποδιού, τον αριθμό των ποδιών και έναν συντελε- 
στή μείωσης που εξαρτάται από τη διαμόρφωση του ιμάντα. 
στ) Για να επαληθεύσει ότι έχει επιτευχθεί ο κατάλληλος συντελεστής χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξου- 
σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο κατασκευαστικού αξεσουάρ που αναφέρε- 
ται στα στοιχεία α), β), γ) και δ), να διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές ή να αναθέτει τη διεξα- 
γωγή των εν λόγω δοκιμών. 
 

1.4.4 Έλεγχος των κινήσεων 
 

Όλες οι μετακινήσεις φορτίων πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, εντός των καθορισμέ- 
νων ορίων. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν ταυτόχρονα πρέπει να μεταφερ- 
θούν πολλά φορτία. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν απροσδόκητες κινήσεις ή πτώ- 
σεις των φορτίων. 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
 

Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της πο- 
ρείας των φορτίων και των εργαλείων, αποφεύγοντας πιθανές συγκρούσεις με ανθρώπους ή αντικείμενα. 

 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.   
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Κάθε ανυψωτική αλυσίδα, συρματόσχοινο ή ιμάντας πρέπει να φέρει ευδιάκριτα εμφανή στοιχεία ανα- 

γνώρισης με το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ- 

που του και τα στοιχεία αναγνώρισης της αντίστοιχης πιστοποίησης. 

Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 
α) Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ- 

που του. 

β) Περιγραφή της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών διαστά- 

σεών του, της κατασκευής του, του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του, και κάθε ειδι- 

κής μεταλλουργικής επεξεργασίας στην οποία υποβλήθηκε το υλικό 

γ) Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος δοκιμής. 

δ) Το μέγιστο φορτίο χρήσης που πρέπει να φέρει η αλυσίδα ή το σχοινί. 

 
Ανάλογα με τις προβλεπόμενες εφαρμογές μπορεί να αναφέρεται ένα εύρος τιμών. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Προσδιορισμός του υλικού κα- 
τασκευής όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την ασφάλεια κατά τη χρήση καθώς και το μέγι- 
στο φορτίο χρήσης. 
Στην περίπτωση ανυψωτικών εξαρτημάτων για τα οποία η σήμανση είναι φυσικά αδύνατη, οι πληροφο- 
ρίες πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα ή άλλο ισάξιο μέσο και να είναι σταθερά τοποθετημένη στο ε- 
ξάρτημα. 
Οι σημάνσεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να τοποθετούνται σε σημείο όπου δεν μπορούν να επη- 
ρεαστούν λόγω φθοράς ή να διακυβεύσουν την αντοχή του εξαρτήματος. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών που περιέχει τουλάχι- 
στον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 
α) Η προβλεπόμενη χρήση. 
β) Τα όρια χρήσης 
γ) Οδηγίες χρήσης και συντήρησης της συναρμολόγησης. 
δ) Ο χρησιμοποιούμενος στατικός συντελεστής δοκιμής 
 

1.4.5 Κοινοί κίνδυνοι από τη χρήση του εξοπλισμού ή που προέρχονται από άλ- 
λες συναφείς παραγωγικές διαδικασίες 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
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Παγιδεύσεις εξαιτίας: 
Ύπαρξη μηχανισμών και εργαλείων σε ανοι- 
κτό χώρο. 
Ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στην πε- 
ριοχή εργασίας του γερανού. 

Οι μηχανισμοί και οι μηχανισμοί πρέπει να προστα- 
τεύονται με περιβλήματα επαρκούς αντοχής. 
Οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στους ελιγ- 
μούς δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στον χώρο ερ- 
γασίας του γερανού, εκτός αν πρόκειται για εργα- 
σίες προσάρτησης ή απομάκρυνσης με τον γε- 
ρανό να μην κινείται. 
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Τοποθέτηση των ποδιών μεταξύ του υδραυλι- 
κού γρύλου ενός από τους σταθεροποιη- 
τές και το έδαφος στη λειτουργία της μείωσης 

Κατά τη χαμήλωσή του, ο χειριστής πρέπει να τοπο- 
θετεί τα πόδια μεταξύ των βραχιόνων ή των πλα- 
κών στήριξης του ανελκυστήρα και του εδάφους. 

 
Πτώση σε διαφορετικά επίπεδα λόγω: 
Κατά τη διάρκεια της φθοράς ή της λή- 
ψης του φορτίου, όταν πραγματοποιείται σε δια- 
φορετικά επίπεδα από εκείνο όπου βρίσκε- 
ται η μηχανή. 
Έλλειψη στοιχείων συλλογικής προστασίας σε α- 
νελκυστήρες εξοπλισμένους με διαδρό- 
μους μπροστά και στο πλάι. 
Εργασίες που εκτελούνται κοντά σε πλαγιές. 
Ύπαρξη ανώμαλων, όχι πολύ ανθεκτικών και/ή ο- 
λισθηρών εδαφών. 
Εργασία με κακή ορατότητα ή ανεπαρκή φωτι- 
σμό. 
Πηδώντας από το ταξί στο έδαφος. 
Τοποθέτηση του γερανού κοντά στην ανομοιο- 
μορφία. 

 
Η φθορά ή η λήψη του φορτίου πρέπει να γίνε- 
ται σε επίπεδες και ανθεκτικές επιφάνειες. 
Οι ανελκυστήρες που είναι εξοπλισμένοι με εμπρό- 
σθιους διαδρόμους και πλευρές πρέπει να διαθέ- 
τουν προστατευτικά στοιχεία συλλογικά, ό- 

πως πλήρη κιγκλιδώματα. 
Μην τοποθετείτε το γερανό σε ανώμαλο έδα- 
φος, το οποίο δεν είναι πολύ ανθεκτικό και / ή ολι- 
σθηρό, καθώς και κοντά σε ασταθείς πλαγιές. 
Μην εξέρχονται απότομα από την καμπίνα στο έδα- 
φος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συστή- 
ματα ασφαλούς πρόσβασης. 
Δεν θα πρέπει να αναριχάστε σε φορτία ή αντικεί- 
μενα ακατάλληλα που ενδεχομένως να συμβάλλουν 
στην βελτίωση της ορατότητας της λειτουρ- 
γίας που πραγματοποιείται από το γερανό. Καλό θα 
ήταν να αναζητήσετε μια σωστή και ασφαλή θέση. 
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Πτώση στο ίδιο επίπεδο λόγω: 
Έλλειψη τάξης και καθαριότητας στον χώρο ερ- 
γασίας. 
Περιοχή εργασίας με λακκούβες, λάσπη, κλπ. 
Ελλιπής φωτισμός του χώρου εργασίας. 

 
Επαφή με αιχμηρά αντικείμενα κατά την προε- 
τοιμασία ή το χειρισμό φορτίων λόγω: 
Φορτία με αιχμηρές ά- 
κρες ή/και λαρδί, τσιπ, κ.λπ. 
Ύπαρξη στοιχείων κοπής στον χώρο εργασίας χω- 
ρίς τα αντίστοιχα ΜΑΠ. 

 
Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και χωρίς ε- 
μπόδια. 
Τοποθετήστε πιάτα όταν υπάρχουν λακκούβες ή λά- 
σπη. 
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτι- 
σμός γύρω από τον γερανό. 

 
Επιθεωρήστε το φορτίο πριν χαλάσει, ελέγχο- 
ντας ότι είναι συσκευασμένο σωστά, χωρίς προεξο- 
χές, παρατυπίες, τσιπ, burrs, κλπ. Ο έλεγχος θα πρέ- 
πει να γίνεται χρησιμοποιώντας μηχανική προστα- 
σία και anti-cut γάντια. 

 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ελέγξτε την κα- 
τάσταση του υδραυλικού κυκλώματος, φρένα, κα- 
λώδια, κλπ. 
Σηκώστε τα φορτία μόλις έχουν σωστά χαλάσει, ε- 
λέγχοντας ότι δεν υπάρχουν χαλαρά αντικεί- 
μενα ή ότι είναι βυθισμένα στη λάσπη. 
Ο χειριστής γερανού πρέπει πάντα να έχει καλή ο- 
ρατότητα ολόκληρης της διαδρομής του βραχί- 
ονα και του φορτίου. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέ- 
πει να σας βοηθήσει ένα άλλο πρόσωπο (σηματο- 
δότη), ο οποίος είναι σε επικοινωνία μό- 

νιμη με τον χειριστή γερανού. 
Η κατακόρυφη θέση του χώρου διέλευσης φορ- 
τίου πρέπει να είναι απαλλαγμένη από άτομα ή ο- 
χήματα. 
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Πτώση αντικειμένων σε ανθρώπους λόγω: 
Ανύψωση φορτία που έχουν υποστεί σοβα- 
ρές ζημιές ή κρατούνται στη θέση τους από χα- 
λαρά αντικείμενα ή αντικείμενα βυθι- 
σμένα στη λάσπη. 
Ύπαρξη κακώς στοιβαγμένων φορτίων. 
Βλάβη στα στοιχεία ανύψωσης και μεταφο- 
ράς του φορτίου: υδραυλικό κύ- 
κλωμα, φρένα κ.λπ. 
Λόγω της σύγκρουσης των φορτίων ή το τέ- 
λος του βραχίονα με ένα εμπό- 

διο, θραύση των καλωδίων ή άλλα στοιχεία. 
 

Συντριβές του φορτίου κατά των ανθρώ- 
πων ή / και υλικών λόγω: 
Ύπαρξη προσωπικού ή υλικών στον χώρο ό- 

που διέρχεται ο γερανός. 
Εισβολή γερανών σε χώρους εργασίας, διέλευ- 
σης ή αποθήκευσης χωρίς προειδοποίηση. 
Περιορισμένη ορατότητα για τον χειριστή γερα- 
νού. 

Η περιοχή διέλευσης γερανού πρέπει να είναι απαλ- 
λαγμένη από άτομα ή αντικείμενα και αν στην πε- 
ριοχή πρόκειται να βρεθούν άτομα ή αντικείμενα, 
θα πρέπει να δίνεται προειδοποίηση στα ά- 
τομα να εγκαταλείψουν την περιοχή. 

 
Ο χειριστής του γερανού πρέπει να είναι σε θέση έ- 
τσι ώστε να έχει πλήρη εικόνα του ελιγμού φόρτω- 
σης. 

 
Η χειροκίνητη δύναμη δεν πρέπει να χρησιμοποιεί- 
ται για την εξισορρόπηση φορτίων, τον έ- 
λεγχο ή την αποφυγή ταλαντώσεων. 
Όταν τα φορτία παρουσιάζουν ταλάντωση, ο ελιγ- 
μός θα πρέπει να σταματήσει μέχρι να υποχωρή- 
σει η ταλάντωση. 
Δεν θα πρέπει χειρίζεστε χειροκίνητα βοηθητικά υ- 

λικά βάρους άνω των 25 κιλών. 

 

 
Υπερέκθεση σε προετοιμασία χειρωνακτι- 
κού φορτίου λόγω: 
Βοηθήστε στη χειρωνακτική ανύψωση φορτίων. 
Προσπαθώντας να εξαλείψει τις ταλαντώ- 
σεις φορτίου χειροκίνητα. 
Χειρωνακτικός χειρισμός βοηθητικού υλικού βά- 
ρους μεγαλύτερου των 25 kg. 

 

 
Εγκαύματα λόγω: 
Επαφή με θερμές επιφάνειες (καυσαέρια). 
Χειρισμός ή επαφή με κινούμενους ιμάντες. 

 
Ηχητικό τραύμα στο εσωτερικό του θαλά- 
μου διακυβέρνησης, του χώρου εργα- 
σίας κ.λπ., λόγω: 
Θόρυβος παραγόμενος από τον κινη- 
τήρα ή/και τον χώρο εργασίας (εργοτάξια, κυ- 
κλοφορία κ.λπ.), με επίπεδα έκθεσης (ισοδύ- 
ναμο ημερήσιο επίπεδο) άνω των 87 dB(A). 

Οι χειριστές που συμμετέχουν στις εργασίες φόρτω- 
σης αποβάθρα εργαζόμενοι θα πρέπει να φο- 
ρούν προστατευτικά γάντια αντι-λειαντικά. 

 

Ο φορέας εκμετάλλευσης γερανού πρέ- 
πει να φορά κατάλληλα μέσα προστασίας της α- 
κοής για τον τύπο του θορύβου (φάσμα συχνοτή- 
των) που υπάρχει σύμφωνα με το βασιλικό διά- 
ταγμα 286/2006 (στην Ισπανία) και το πρό- 
τυπο UNE-EN 458 (ευρωπαϊκό), υπό την προϋπό- 
θεση ότι η αξιολόγηση των κινδύνων καθορί- 
ζει την ύπαρξη κινδύνου για τον ήχο τραύμα- 
τος. Στην περίπτωση αυτή, οι επικοινωνίες με- 
ταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουρ- 
γία φόρτωσης, όπως η χρήση σημάτων χειρονομίας. 
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Δηλητηρίαση από καυσαέρια λόγω: 
Εγγύτητα στους σωλήνες εξάτμισης των en- 
gines καύσης, ειδικά όταν η ρύθμισή τους εί- 
ναι ηττητική. 
Είσοδος στην καμπίνα γερανού των καυσαε- 
ρίων λόγω ενός σπασμένου σωλήνα. 

Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα προληπτικής συ- 
ντήρησης του γερανού που να προβλέπει την επί- 
βλεψη όλων των αγωγών που σχετίζονται με την εκ- 
κένωση των καυσαερίων του κινητήρα. 
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Θραύση σωλήνων αγωγιμότητας αε- 
ρίου κατά την κίνηση υλικών. 

Ο χειριστής του γερανού πρέπει να βρίσκε- 
ται σε θέση που να του επιτρέπει να βλέπει τις ερ- 
γασίες φόρτωσης ενώ βρίσκεται μακριά από τις εξα- 
τμίσεις των καυσαερίων. 

 
 

Επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 

Γνώση: 
 Εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας όσον αφορά τους όρους υγείας και ασφάλειας 
 Απαιτήσεις για τη χρήση τους 
 Διαδικασίες και οδηγίες σχετικά με το χειρισμό τους, καθώς και έχοντας γνώση 

Δεξιότητες και ικανότητες: 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
1. Για τις εργασίες στην περιοχή των γραμμών ρεύματος. Προσδιορίστε την ψευδή απάντηση. 
 Ο χειριστής γερανού πρέπει να παραμείνει στο θάλαμο οδήγησης και να επιχειρεί ελιγ- 
μούς κατά τρόπο ώστε να μην γίνεται επαφή με τη γραμμή ισχύος. 
 Το πρώτο μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι να ζητήσει την αποσύνδεση της γραμμής όταν η απόσταση 
κατά τη διάρκεια του έργου είναι ή μπορεί να είναι μικρότερη από 10 μέτρα. 
 Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του άξονα ή των καλωδίων με μια ζωντανή γραμμή ισχύος, αφήστε την π 
εριοχή επιρροής μόνο με το άλμα έξω από το δρόμο. Όταν το κάνετε αυτό, κρατήστε τα πόδια σας κλει- 
στά λόγω της έντασης του περάσματος. 
 Αν δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η επαφή (χωρίς να προκληθεί διακοπή της γραμμής), μείνετε στην 
καμπίνα, κρατήστε τους ανθρώπους μακριά, μέχρι να αποσυνδεθεί η γραμμή. 

 
1. Ο ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ή RIGGER. Επισήμανση της σωστής απάντησης/ων 
 Είναι βοηθός του χειριστή γερανού. 
 Δεν χρειάζεται ειδικά ρούχα 
 Χρησιμοποιεί έναν κώδικα σημάτων για να ελιχθεί με ασφάλεια και να αποφύγει ατυχήματα. 
 Επικοινωνεί με συγκεκριμένες χειρονομίες/οδηγίες με τον χειριστή του γερανού. Η διαδικασία αποτε- 
λείται απο μια σειράς ειδικών, σαφών και ακριβών χειρονομιών σύμφωνα με το καθολικό πρότυπο σύ- 
στημα κώδικα ή, αν χρησιμοποιείται σύστημα ραδιοτηλεφώνου, μέσω ενός ραδιοτηλεφωνικού συστήμα- 
τος. 
 Συνήθως δεν στέκεται μπροστά στον Χειριστή. 

 
2. Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου κατά τη λειτουργία του γερανού: 

 Ανεπαρκές σύστημα φωτισμού για την προς εκτέλεση δραστηριότητα. 
 Ανεπαρκής ορατότητα, αναγνώριση και σηματοδότηση των στοιχείων ελέγχου για ασφαλή και γρήγορο 
χειρισμό. 
 Συσκευές ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και την ασφάλ 
ισή τους μετά τη διακοπή· 
 Δυσλειτουργία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στους γερανούς ανά 
λογα με τον τύπο του γερανού. 
 Όλα τα παραπάνω 

 
3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του χειριστή γερανού περιλαμβάνουν: 
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 Γνώση του γερανού στον οποίο εργάζεται και των τεχνικών συνθηκών χρήσης του· - Δεν υπάρχει γνώση 
του κώδικα σηματοδότησης. 
 Δεν γνωρίζει τον κωδικό σηματοδότησης, αυτό είναι μόνο ευθύνη του RIGGER. 
 Δεν συνεισφέρει στις εργασίες συντήρησης, ούτε απαιτείται η παρουσία του σε όλους τους τεχνικούς ελ 
έγχους. 
 λειτουργεί την εγκατάσταση ανύψωσης με την έκρηξη στην περιοχή των εναέριων ηλεκτρικών αγωγών 
ή στην περιοχή επιρροής τους. 
 Όλα είναι σωστά 
 Όλα είναι ψευδή 

 
Ένας υπεύθυνος σηματοδότησης επικοινωνεί με στάση έκτακτης ανάγκης. 

 Με την οριζόντια επέκταση των δύο βραχιόνων σε όλο το σώμα με τις παλάμες προς τα κάτω, από αυτή 
ν τη θέση αυτός / αυτή κουνάει τα χέρια εμπρός και πίσω. 
 Αληθές 
 Ψευδές 

 
Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαμβάνει του- λάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία. Επισημάνετε τη σωστή απάντηση 

 χρήση. 
 Τα όρια χρήσης. 
 Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 
 Τον χρησιμοποιούμενο συντελεστή στατικής δοκιμής. 
 Όλα τα παραπάνω 

 
Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών γερανογέφυρας, ο χειριστής γερανογέφυρας μπορεί να παγιδευ- τεί από την 
ύπαρξη μηχανισμών και εργαλείων στην ύπαιθρο. 

Αληθές 
 Ψευδές 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ξάρτια 
Ενδεικτικός χρόνος μονάδων μάθησης (LU): (6 ώρες) 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η ενημέρωση του φορέα εκμετάλλευσης του γερανού σχε- 
τικά με τις κύριες εργασίες γεώτρησης και τους προς εκτέλεση προεπιχειρησιακούς ελέγχους, οι οποίοι πε- 
ριλαμβάνουν τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την ανά σχηματισμό ανελκυστήρα με τη χρήση γερα- 
νού και κοινώς διαθέσιμων κατασκευαστικών στοιχείων στερέωσης, όπως ιμάντες, αγκύλια, κοχλίες μα- 
τιών και πόρπες. Η γνωστική ενότητα 2 αναλύει διεξοδικά τους τύπους συρματόσχοινων και τα κύρια κρι- 
τήρια χρήσης και επιθεώρησης. Στη συνέχεια εξηγεί το κύριο υλικό νοθείας, τη φροντίδα, τη χρήση, τη συ- 
ντήρηση και την απόρριψη τους. 
Η τρίτη ενότητα θα καθοδηγήσει τον εκπαιδευόμενο να προγραμματίσει και να εκτελέσει μια ανύ- 
ψωση με ασφάλεια εξηγώντας τους κύριους υπολογισμούς φορτίου, τις κύριες έννοιες ανύψω- 
σης και τον υπολογισμό της βαρύτητας. Η ενότητα συνεχίζει με διαμορφώσεις σφεντόνα. Οι δύο τελευ- 
ταίες ενότητες είναι αφιερωμένες σε ξάρτια, ανύψωση και απογείωση. 
Οι ενότητες προσδιορίζουν τους βασικούς κινδύνους σε ξάρτια και ανύψωση, επεξηγούνται οι κύριες δια- 
δικασίες διασφάλισης ελέγχου και οι κανονισμοί εξάλειψης των κινδύνων. 
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυα- 
σμό με τους ισχύοντες κανονισμούς από τους αναδόχους, τους επόπτες, τους φορείς εκμετάλλευ- 
σης, τους ταραχοποιούς και άλλους που παρέχουν ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία α- 
σφαλούς νοθείας και ανύψωσης 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση ερ- 

γασιών γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας για εργασία, της διεξα- 

γωγής επιχειρησιακών ελέγχων, της ασφαλούς και αποτελεσματικής εκτέλεσης προηγμένων δραστηριοτή- 

των γεώτρησης και μια σειρά καθηκόντων. 

Η ενότητα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί με εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις. Μετά την ολοκλή- 

ρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 

 
 Σχεδιάσει και προετοιμάσει για επιχειρήσεις ξάρτια.

 Επαλήθευση προβλημάτων και σφαλμάτων εξοπλισμού και επίδειξη κατάλληλων διαδικασιών α- 

πόκρισης.

 Αποτελεσματικά και με ασφάλεια εκτελούν προηγμένες λειτουργίες ξάρτια
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2.1 Συρματόσχοινο 

 
Τα συρματόσχοινα χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους των εργασιών γερανών και εργοτάξια. Υπάρ- 

χουν διαφορετικά είδη συρματόσχοινων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες διόπτρες. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 
- Ο παράγοντας ασφάλειας που τίθεται σε όλα τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχα- 

νία. Ένα δείγμα κομμάτι σχοινιού δοκιμάζεται στην καταστροφή που δίνει 

- Το ελάχιστο φορτίο θραύσης (M.B.L.) και αυτό το φορτίο θραύσης διαιρείται έπειτα με 

- Ο συντελεστής ασφάλειας (που σχετίζεται με τα συρματόσχοινα που προορίζονται για χρήση) για να δώ- 

σει το ασφαλές φορτίο χρήσης (S.W.L.) για το εν λόγω σχοινί. 

 
Για κάθε τύμπανο σχοινιού στους κατασκευαστές αναρτάται και εκδίδεται πιστοποιητικό δοκι- 

μής με κάθε μήκος από τύμπανο, στο οποίο δηλώνεται το ασφαλές φορτίο χρήσης του σχοινιού. 

Υπάρχουν διαφορετικές κατασκευές σχοινιών, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της ιδιαίτερη χρήση. Ω- 

στόσο, υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να παρατηρήσετε κατά την εξέταση της κατασκευής: 

 
1. Τον αριθμός συρμάτων σε κάθε κλώνο, 

2. Τον αριθμός κλώνων σε κάθε σχοινί, 

3. Την κατεύθυνση στην οποία σύρματα και σκέλη θέσει (σπείρα) στο σχοινί 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 

 
Κατά την επιλογή του εξοπλισμού, ο χειριστής γερανού πρέπει να λάβει υπόψη τον τρόπο εξάλει- 
ψης των περιορισμών στο προσωπικό, το κοινό και την ιδιοκτησία για όσο χρονικό διάστημα θα χρησιμο- 
ποιηθεί το σχοινί και υπό όλες οι συνθήκες έκθεσης και λειτουργίας. 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο φόρτος εργασίας δεδομένου ότι ανά- 
λογα με το φόρτο εργασίας και τον παράγοντα της ασφάλειας, μπορεί να παρουσιαστεί σπάσιμο σχοι- 
νιών καλωδίων. 
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός σχοινιού είναι το μέγεθος, ο βαθμός, ο τύ- 
πος και η κατασκευή που καθορίζονται από τους κατασκευαστές εξοπλισμού ή σχοινιών. Μπο- 
ρούμε να συνοψίσουμε έξι βασικές απαιτήσεις κατά την επιλογή του σχοινιού: 

 

- Το σχοινί πρέπει να έχει αρκετή δύναμη για να λάβει το μέγιστο φορτίο που μπορεί να εφαρμοστεί. 
- Το σχοινί πρέπει να αντέχει επαναλαμβανόμενη κάμψη χωρίς αποτυχία του σύρματος από την κόπωση. 
- Το σχοινί πρέπει να αντισταθεί στην τριβή. 
- Το σχοινί πρέπει να αντέχει παραμόρφωση και σύνθλιψη. 
- Το σχοινί πρέπει να αντιστέκεται στην περιστροφή. 
- Το σχοινί πρέπει να αντιστέκεται στη διάβρωση 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Οι τέσσερις βασικοί τρόποι κατασκευής είναι: 
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Συνήθης/κανονική lay: Όλα τα καλώδια έχουν το ίδιο μέγε- 

θος 

Warrington: Τα εξωτερικά καλώδια είναι εναλλάξ μεγαλύ- 

τερα και μικρότερα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filler: Τα μικρά καλώδια γεμίζουν τα διαστήματα μεταξύ των μεγαλύτερων καλωδίων 

Seale: Το εξωτερικό στρώμα συρμάτων έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τα καλώδια του εσωτερι- 

κού στρώματος 

ΡΟΠΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 

 
Όταν ένα συρματόσχοινο φέρει φορτίο, μπορούν να παρατηρηθούν δύο επιδράσεις: 

 
1. Όταν τα δύο άκρα ενός συρματόσχοινου είναι σταθερά, η δύναμη που εφαρμόζεται προκαλεί συ- 

στροφή στα σταθερά σημεία. 

2. Όταν μία από τις άκρες του σύρματος είναι ελεύθερη και ένα φορτίο συνδέεται, το συρματόσχοινο 

τείνει να περιστρέφεται. 

 
Αν το φορτίο και το ύψος αυξηθεί, το συρματόσχοινο τείνει να περιστρέφεται περισσότερο. Ο βαθμός 

στον οποίο το σχοινί παράγει συστροφή εξαρτάται από την κατασκευή του. Υπάρχουν δύο κύριοι τύ- 

ποι συρματόσχοινων για την αντιμετώπιση αυτής της επίδρασης: το συρματόσχοινο χωρίς περι- 
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στροφή, το οποίο έχει τρία στρώμα-τα κλώνων σε διαφορετικές κατευθύνσεις lay προς το προηγού- 

μενο και το συρματόσχοινο με αντοχή στην περιστροφή, το οποίο έχει δύο στρώματα κλώνων. Με αυ- 

τόν τον τρόπο, η ροπή στρέψης κάθε στρώματος αντισταθμίζεται από τη ροπή στρέψης του επόμενου 

στρώματος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 

Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών έχουν τον τελευταίο λόγο και την ευθύνη για κάθε ανέλκυση 
που γίνεται από τον γερανό. 
Πριν από τον σχεδιασμό μιας ανέλκυσης, πρέπει να αναλυθεί για να καθοριστεί η κατηγορία η κατηγορία 
ανέλκυσης που θα πραγματοποιηθεί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανέλκυσης στο BNL: συμπτωματι- 
κοί ή κανονικοί ανελκυστήρες, προκατασκευασμένοι ανελκυστήρες και κρίσιμοι ανελκυστήρες. Ο υπεύθυ- 
νος διαχειριστής ή ο υπεύθυνος σχεδιασμού καθορίζει τον τύπο του ανελκυστήρα διενεργώντας αξιολό- 
γηση άνωσης. 
Αν ο ανελκυστήρας έχει ταξινομηθεί ως προκατασκευασμένος ανελκυστήρας, τότε πρέπει να πληρού- 
νται πρόσθετα κριτήρια πριν από την απογείωση. Αν κριθεί ότι πρόκειται για κρίσιμο ανελκυστήρα, πρέ- 
πει να χρησιμοποιηθούν ανυψωτές ή εγκεκριμένος εργολάβος. 

 

Στοιχεία συνήθους σχεδίου ανελκυστήρων 
Αφού έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί ο ανελκυστήρας, πρέπει να επιλεγεί, να ελεγχθεί και να συνδεθεί σω- 
στά ο κατάλληλος εξοπλισμός ξάρτια, συμπεριλαμβανομένων των ιμάντων, των δεσμών, των σπειρωτή- 
ρων και του ίδιου του γερανού, πριν από την έναρξη του ανελκυστήρα. Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ε- 
λεγχθούν και να επιβεβαιωθούν πριν από την επιλογή των εξαρτημάτων ξάρτια: 
- Βάρος ανελκυστήρα 
- Κέντρο μάζας 
- Σημεία ανύψωσης 
- Χωρητικότητα γερανού 
- Ταχύτητα, ύψος, πλάτος και μήκος ανύψωσης 
- Άνεμος, θερμοκρασία και ορατότητα 
- Αξιολογήσεις γερανογέφυρας και βάσης φορτίου 
- Αιχμηρές γωνίες στο φορτίο 
- Απλές γωνίες 
- Συντελεστές γωνίας φορτίου 

- Εκκαθάριση διαδρομής 
- Ικανότητα φόρτωσης δαπέδου 
- Ασφάλεια στη ζώνη εργασίας. 

 
ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΉ 

 
Τα συρματόσχοινα τείνουν να επιδεινώνονται λόγω της κόπωσης κάμψης που υπόκεινται όταν φέρουν 
φορτί-ο και κάμπτουν στα μανδύα και τα τύμπανα. Η τριβή λαμβάνει χώρα μεταξύ του συρματόσχοινου 
και των μανικιών και των τυμπάνων. Για πρόληψη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συρματόσχοινο με υ- 
ψηλή εξωτερική διάμετρο κλώνου. 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 
 

Σε εφαρμογές περιέλιξης πολλαπλών στρωμάτων, το συρματόσχοινο πρέπει να εγκαθίσταται με τάση με- 
ταξύ 2 και 10% της αντοχής θραύσης προκειμένου να αποφεύγεται και η φθορά σύνθλιψη μεταξύ των 
στρωμάτων 
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Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης που θα διεξάγεται 
από έναν έμπειρο επιθεωρητή. Τα συρματόσχοινα που σε συνεχή λειτουργία πρέπει να ελέγχονται καθη- 
μερινά κατά τη διάρκεια των κανονικών εργασιών και να επιθεωρούνται σε εβδομαδιαία βάση. Μια πλη- 
ρέστερη και διεξοδικότερη επιθεώρηση όλων των σχοινιών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον 
μήνα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί και εξαρτώνται από τους κανονισμούς της χώρας. 
Θα πρέπει να δημιουργείται αρχείο για κάθε σχοινί που θα αναφέρει την ημερομηνία της εγκατάστασης, 
το μέγεθος, την κατασκευή, το μήκος, την έκταση της υπηρεσίας και κάθε ελάττωμα που ενδεχομένως να 
βρέθoυν. Ο επιθεωρητής θα αποφασίσει αν το σχοινί θα πρέπει να απορριφθεί βασίζοντας την απόφαση 
για το αν τα καλώδια είναι σπασμένα, φθαρμένα ή γδαρμένα, αν η διάμετρος του σχοινιού μειώνεται, αν 
το σχοινί είναι τεντωμένο ή διαβρωμένο, και αν τα σκέλη συνθλίβονται, ισοπεδωθήκαν ή μπλοκαρίστηκαν. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 

 

  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό μέγεθος και τύπο σχοινιού που απαιτεί η εκά- 
στοτε διαδικασία.

 Το σχοινί θα πρέπει λιπαίνεται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει υπερφορτώνεται το σχοινί. Ελαχιστοποίηση φόρτισης 

σοκ. Για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα στο σχοινί, ξεκινήστε εφαρμόζοντας δύναμη 
ομαλά και σταθερά.

 Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα σχοινιά.
 Χρησιμοποιήστε ειδικές προφυλάξεις ή ένα μεγαλύτερο σχοινί όταν:

 

- Το ακριβές βάρος των φορτίων είναι άγνωστο 
- Υπάρχει πιθανότητα φόρτισης σοκ 
- Οι συνθήκες είναι μη φυσιολογικές ή σοβαρές 
- Υπάρχουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. 

 
  Χρησιμοποιήστε μαλακτικά επιθέματα για να προστατεύσετε το σχοινί από τις γωνίες και 

τις αιχμηρές άκρες.
 Αποφύγετε σύροντας σχοινί έξω από κάτω από τα φορτία ή πάνω από τα εμπόδια.
 Μην ρίχνετε σχοινί από ύψη.
 Αποθηκεύστε όλα τα αχρησιμοποίητα σχοινία σε ένα καθαρό, ξηρό μέρος.
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συρματόσχοινο που έχει κοπεί, λυγίσει ή συνθλιβεί.
 Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα σχοινιού έχουν κατασχεθεί σωστά.
 Χρησιμοποιήστε δαχτυλίδια σε εξαρτήματα ματιών ανά πάσα στιγμή.
  Αποτρέψτε βρόχους σε χαλαρές γραμμές από τράβηξε σφιχτά και το kinking. Αν σχηματίζε- 

ται ένας βρόχος, μην τον βγάλετε έξω ξεδιπλώστε τον. Μόλις ένα σχοινί είναι σπασμένο, η ζημιά
είναι μόνιμη. Ένα αδύναμο σημείο θα παραμείνει δεν έχει σημασία πόσο καλά το κτύπημα είναι 
ισιωμένο. 

 Ελέγξτε για ανώμαλη μαστίγιο γραμμή και δόνηση.
 Αποφύγετε αντίστροφες στροφές.
  Βεβαιωθεί-τε ότι τα τύμπανα και τα μανίκια είναι στη σωστή διάμετρο για το σχοινί που 

χρησιμοποιείται.
 Βεβαιωθείτε ότι τα ρολά είναι ευθυγραμμισμένα και ότι η γωνία του στόλου είναι σωστή.
  Τα ψαλίδια με βαθειά φθαρμένα ή χαραγμένα αυλάκια, σπασμένα ή σπασμένα σώτρα και 

φθαρμένα ή κατεστραμμένα ρουλεμάν πρέπει να αντικατασταθούν.
  Βεβαιωθεί-τε ότι το σχοινί καρούλια σωστά στο τύμπανο. Ποτέ μην τυλίγετε περισσότερο 

από τη σωστή ποσότητα σχοινιού σε οποιοδήποτε τύμπανο. Ποτέ μην αφήνετε το σχοινί σταυρό- 
άνεμο.
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1. Προσδιορισμός όγκου 
Θα πρέπει να μετρηθεί ο όγκος του αντικείμενου για να καταγραφούν οι διαστάσεις του (μήκος, πλά- 
τος και ύψος) και να καθοριστεί ο όγκος τους. 

 

Κατηγορίες όγκου: 
 Ορθογώνιο/τετράγωνο: Όγκος = Μήκος x Πλάτος x Ύψος 
 Κοίλος κύλινδρος: Όγκος = 3,14 x Μήκος x Πάχος τοιχώματος x (Διάμετρος πάχους τοιχώματος) 
 Σύνθετα σχήματα 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερα να φανταστείτε ότι ολό- 
κληρο το αντικείμενο περικλείεται από ένα ορθογώνιο και υπολογίζε- 
ται ο όγκος αυτού του ορθογωνίου. 

- Σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να χωρίστε το αντικείμενο σε δύο ή πε- 
ρισσότερα μικρότερα ορθογώνια 

- Υπολογίστε το βάρος κάθε μέρους και προσθέστε τα ή 
- Αναζητήστε το βάρος ανά πόδι για δομικά σχήματα 

 Για σκυρόδεμα οπλισμού, υπολογίζεται ως κύλινδρος. 

 
2.2 Νοθεία υλικού 

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
Πρακτικές νοθείας χρησιμοποιούνται σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, από τον κατασκευαστικό κλάδο 
μέ-χρι την αεροδιαστημική. Οι γερανοί και τα ξάρτια είναι σημαντικά εργαλεία στη μεταποιητική βιομη- 
χανί-α, στη βιομηχανία επεξεργασίας και σε πολλούς άλλους βιομηχανικούς τομείς. Δυστυχώς, πολλές φο- 
ρές η εκπαίδευση για την ορθή χρήση και η επιλογή της νοθείας θεωρείται δεδομένη ή αγνοείται εντελώς. 
Μόνο εγκεκριμένες μέθοδοι και πρακτικές πρέπει να χρησιμοποιούνται για ξάρτια. Οι λειτουργίες των 
ξαρτίων θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών πρέπει να αναγνωρίζουν κάθε μεταβολή των συνθηκών ερ- 
γασί-ας τους που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια. Ένας χειριστής γερανογέφυρας διατηρεί πά- 
ντα ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας 
(PPE) και ασφάλειας. 
Στις λειτουργίες παραγωγής, η επικοινωνία έχει ζωτικής σημασίας ρό-λο έτσι ώστε όλο το προσωπικό που 
εμπλέκεται στην ανύψωση να γνωρίζει τι συμβαίνει. Έγγραφα όπως ημερολό-για και πιστοποίηση γερα- 
νών είναι απαραίτητα για την οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών ενός γερανού. 
Οι δοκοί και οι χειριστές γερανών πρέπει πάντα να εξασφαλίζουν ότι όλα τα εξαρτήματα της διάταξης εί- 
ναι ασφαλή και το φορτίο είναι ισορροπημένο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει συστροφή σε 
πολύπτυχη ταλάντευ-ση και αχρησιμοποίητα σφεντόνα αποθηκεύονται με ασφάλεια έξω από το δρόμο. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι χειριστές και οι αναβάτες πρέπει να σχεδιάζουν τους ανελκυστήρες και να 
διασφαλίζουν ότι έχουν ένα μέρος για να προσγειώνουν το φορτίο τους με ασφάλεια. 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
Τα εργαλεία ανύψωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία ανύψωσης. Η λειτουργία τους είναι να 
δέσουν τα αντικείμενα σφιχτά έτσι ώστε κρεμαστούν α-πό το γερανό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εργαλείων 
ανύψωσης. Αν δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις ή αν γί-νει λάθος επιλογή, η άρση μπορεί να αποτύχει και 
να προκύψουν ατυχήματα. Όλα τα εργαλεία ανύψωσης υποβάλλονται σε δοκιμή από ειδικευμένους εξε- 
ταστές και φέρουν κατάλληλη σήμανση με ασφαλές φορτίο εργασίας (SWL). Μερικά εργαλεία ανύψωσης 
περιλαμβάνουν συρματόσχοινα, αλυσιδωτές ιμάντες, αγκύλες, μπουλόνια ματιών, άγκιστρα, δαχτυλίδια, 
κρίκους και στροφές. 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΤΥΠΟΙ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Οι χειριστές γερανών πρέπει να γνωρίζουν ποιο υλικό να χρησιμοποιήσουν, πώς να το χρησιμοποιήσουν 
και ποια είναι τα όρια φορτίου εργασίας (WLL) που συγκρίνονται με το σχοινί ή την αλυσίδα που χρησιμο- 
ποιείται με αυτό. 
Ό-λα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για την εφαρμογή. Μόνο σφυρήλατο κράμα χά- 
λυβα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των γενικών εξόδων. Το υλικό με σήμανση φόρτω- 
σης σφραγίζεται με την ένδειξη WLL. 
Είναι σημαντικό να επιθεωρείται το υλικό τακτικά και πριν από κάθε ανέλκυση. Θα πρέπει να ελέγξε-τε για 
ενδείξεις: 

 

- Φθοράς 
- Ρωγμές, 
- Έντονη διάβρωση, 
- Παραμόρφωση/Κάμψη, 
- Αταίριαστα μέρη, 
- Εμφανής ζημία. 
ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 
Τα άγκιστρα αποτελούν ζωτικό μέρος του ανυψωτικού εξοπλισμού. Μια ποικιλία από αυτά εξυπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς ανύψωσης. 

 
 Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αλιεύματα ασφαλείας (εκτός από τη διαλογή ή αρπαγή άγκι- 

στρα).
 Θα πρέπει να είναι από σφυρηλατημένο χάλυβα κραμάτων με σφραγίδα WLL ή σήμανση στη 

σέλα.
 Θα πρέπει να φορτώνεται στη μέση του γάντζου. Η εφαρμογή του φορτίου στην άκρη θα φορτώ- 

σει το γάντζο μηχανικά και θα μειώσει σημαντικά το ασφαλές φορτίο εργασίας.
 Θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και συχνά. Αναζητώντας σημάδια φθοράς, ρωγμές, διά- 

βρωση και συστροφή - ειδικά στην άκρη – και επίσης μεγάλη προσοχή στο λαιμό για ενδείξεις α- 
νοίγματος

 

Συμβουλή ασφάλειας: Κάθε φορά που δύο ή περισσότερα σχοινιά πρόκειται να τοποθετηθoύν σε έ-να 
γάντζο, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δεσμό για να μειώσει τη φθορά και τα δάκρυα στα δαχτυλήθρα 
μάτια. 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 
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Τα συνδετήρες συρματόσχοινων χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή τερματικών απολήξεων. Τα 
κλιπ είναι διαθέσιμα σε δύο βασικά σχέδια: U-bolt και first grip. 
Όταν χρησιμοποιείτε U-bolt clip, ο χειριστής θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο τύ-πο κλιπ. 
Όταν συνιστώνται τα σφυρήλατα clip κραμάτων τότε τα clip U-bolt πρέπει να έχουν την κατάλ-ληλη σύν- 
δεση. Το κομμάτι του συρματόσχοινου που μοιάζει με U πρέ-πει να είναι σε επαφή με το νεκρό άκρο του 
σχοινιού. 

ΒΗΜΑ 1 

 
Εφαρμόστε το πρώτο clip με πλάτος βάσης από το άκρο του συρματόσχοινου. U-Bolt πάνω από την άκρη 
του συρματόσχοι-νου. Live τέλος στηρίζεται στην σέλα κλιπ. Σφίξτε τα καρύδια ομοιόμορφα στη συνιστώ- 
μενη ροπή. 
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ΒΗΜΑ 2 

 
 

Εφαρμόστε το δεύτερό clip όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κόμπο . Τοποθετήστε το κομμάτι του συρματό- 
σχοινου που μοιάζει U στο τέλος του συρματόσχοινου. Γυρίστε τους κόμπους σταθερά αλλά σε καμία πε- 
ρίπτωση να σφίξετε. 

 
 

ΒΗΜΑ 3 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ CLIP. Θα πρέπει τα κλιπ να είναι τοποθετημένα με ισόποσο διάστημα. Τα δύο πρώτα 
μεταξύ τους θα πρέπει να έχον απόσταση μεταξύ τους 6-7 διαμέτρους σχοινί. 

 
 

ΒΗΜΑ 4 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ δύναμη και σφίξτε όλους τους κόμπους έτσι ώστε να επιτευχθεί συνιστάμενη ροπή 

ΒΗΜΑ 5 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΑΞΙΜΑΔΩΝ όταν το σχοινί είναι σε λειτουργία. 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

  Μειώστε τα φορτία κάμψης στα εξαρτήματα στερέωσης επιτρέποντας στο φορτίο να προ- 
σανατολιστεί ελεύθερα.

  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί των δεσμών σε περιπτώσεις όπου το αγκύλιο μπορεί 
να στρίψει και να γίνει eccen-trically φορτωμένο.

 
ΑΓΚΥΛΕΣ 

 
Τα δαχτυλίδια αγκίστρου χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: Αλυσίδα ("D" τύπου) αγκύλη και άγκυρα 
(τόξο) τύπου αγκύλης. Και τα δύο είναι διαθέσιμα με πείρους βίδα ή στρογγυλές καρφίτσες. 

 
Αλυσίδες σε χρήση 
Προς υπενθύμιση: 

 

Για ανύψωση, θα πρέπει να κατασκευαστεί από σφυρήλατο χάλυβα κράμα (ποιο;). 
Μην αντικαθιστάτε τις καρφίτσες δεσμών με βίδες. Οι καρφίτσες δε-σμών σχεδιάζονται και κατα- 

σκευάζονται για να ταιριάζουν με την ικανότητα αγκύλης. 

          Ελέγξτε για σημά-δια φθοράς, παραμόρφωσης και σπασιμάτων. Ελέγχετε τακτικά την κορώνα για 
φθορά. Απορρίψτε τα δεσμά που δεν φοριούνται στην κορώνα. 

          Μην χρησιμοποιείτε αγκύλη όπου θα τραβηχτεί ή θα φορτωθεί υπό γωνία. Αυτό μειώνει σοβαρά 
την χωρητικότητα του και ανοίγει τα πόδια. 

          Μην χρησιμοποιείτε τα βιδωτά δεσμά καρφιτσών αν η καρφίτσα μπορεί να κυλήσει κάτω από το 
φορτίο και να την ξεβιδώσετε ευκολα. 
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EYEBOLT 
 

 
Οι βίδες eyebolts ταξινομούνται κυρίως σε απλές (χωρίς ώμους) βίδες eyebolts και βίδες eyebolt με μπου- 
λόνια. 

 

- Το μήκος του κοχλία πρέπει να έχει 1-1,5 φορές τη διάμετρο του κοχλία και να είναι τελείως διάτρητο 
στο φορτίο. 
- Η οπή του κοχλία πρέπει να προσαρμόζεται στον κοχλία 

Eyebolt σε χρήση 

 Για ανύψωση, χρησιμοποιήστε eyebolt ή δαχτυλίδι από σφυρήλατο χάλυβα κράμα.
 Χρησιμοποιήστε μπουλόνια με τους ώμους ή περιλαίμια. Τα μπουλόνια χωρίς ώμους προτείνο- 

νται για την κάθετη φόρτωση, αλλά μπορούν να λυγίσουν και να χάσουν ικανότητα φόρτωσης υπό 
γωνία. Ακόμη και με τους ώμους, τα eyebolt και δακτυλίων χάνουν κάποια χωρητικότητα όταν 
φορτώνονται σε μια γωνία.

  Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια είναι σε ορθή γωνία με την τρύπα, να έρθει σε επαφή με την επι- 
φάνεια εργασίας, και να έχουν καρύδια ιδιοκτησίας τορκίζονται.

 Μπουλόνια συσκευασίας με ροδέλες όταν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί σταθερή, ομοιό- 
μορφη επαφή με την επιφάνεια εργασίας.

 Βεβαιωθεί-τε ότι οι τρύπες με βύσματα για βίδες είναι αρκετά βαθιά για ομοιόμορφη πρόσφυση.
  Εφαρμόστε φορτία στο επίπεδο του ματιού, ποτέ σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ση- 

μαντικό στις αορτήρες γεφυρών, οι οποίες αναπτύσσουν πάντα μια γωνιακή έλξη στα μπουλόνια 
των eyebolts, εκτός αν χρησιμοποιείται μια ράβδος διάχυσης.
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 Ποτέ μην εισάγετε το σημείο ενός γάντζου σε eyebolt. Αντί γι' αυτό, χρησιμοποιήστε αγκύλη.
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  Μην πάρετε μια σφεντόνα μέσα από ένα ζευγάρι μπουλόνια. Επισυνάψτε ένα ξεχωριστό σφε- 
ντόνα σε κάθε μπουλόνι.

 

SNATCH BLOCKS 
 

  Ένα ενιαίο ή multi-μανδύα μπλοκ που ανοίγει στη μία πλευρά, έτσι ώστε ένα σχοινί μπορεί να γλι- 
στρήσει πάνω από το μανδύα ra-ther από το σπείρωμα μέσω του μπλοκ.

 Διατίθεται με γάντζο, αγκύλη, μάτι και εξαρτήματα περιστρεφόμενου άκρου.
  Συνήθως χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει η κατεύθυνση έλξης σε μια γραμμή. 

Η πίε-ση στο μπλοκ αρπαγή ποικίλλει σημαντικά με τη γωνία μεταξύ των γραμμών μολύβδου και 
φορτίου

 

HOIST RINGS 
 

Ο ανυψωτής πρέπει να μπορεί τοποθετήσει το φορτίο για να εξασφαλίσει τη σταθερότητά του όταν ανυ- 
ψώνεται. Απαιτείται η γνώση των ασφαλών διαμορφώσεων σφεντόνα και της διαχείρι-σης σχετικού υλι- 
κού, όπως δεσμά, βίδες και συνδετήρες καλωδίων. Η κατάργηση των ορίων φορτίου εργασίας του εξοπλι- 
σμού τοποθέτησης και του βάρους του φορτίου είναι μια θεμελιώ-δης υποχρέωση της ασφαλούς πρακτι- 
κής ξακρίσματος. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χρησιμοποιείται εξοπλισμός που δεν ασφαλής ή ακατάλληλος έως ότου 
ένα αρμόδιο πρόσωπο επαληθεύει την καταλληλόλητά του. 
Τα όρια φορτίων εργασίας όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων και του υλικού νοθείας βασίζονται σε ι- 
δανικές συνθήκες που σπάνια αποτυπώνονται στο πραγματικό πεδίο. Είναι σημαντικό για έναν χειριστή 
γερα-νού να αναγνωρίσει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα καθορισμένα όρια φορτίου 
εργασίας του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων. 

 

TURNBUCKLES 
 

Can be supplied with eye end fittings, hook end fittings, jaw end fittings, stub end fittings, and any com-bi- 
nation of these. 

 
 Τα rate φορτία βασίζονται στην εξωτερική διάμετρο του σπειροειδούς τμήματος του εξαρτήματος 

και στον τύπο του εξαρτήματος. Οι τύποι jaw, eye, και stub βαθμολογούνται εξίσου· τύποι γάντζων 
βαθμολογούνται χαμηλότερα.

 Θα πρέπει να είναι από κράμα χάλυβα.
  Όταν οι turnbuckles είναι εκτεθειμένα σε κραδασμούς, Απομονώστε τα πλαίσια στα τελικά εξαρ- 

τήματα. Αυτό θα αποτρέψει τη στροφή και τη χαλάρωση. Χρησιμοποιήστε σύρμα ή καρύδια κλει- 
δώματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή για την πρόληψη της στροφής.

 Κατά τη σύσφιξη ενός turnbuckle μην εφαρμόζεται επιπλέον ροπή από ό,τι θα σε εφαρμοζόταν σε 
μπουλόνι ίσου μεγέθους.
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 Επιθεωρήστε συχνά τα turnbuckles για ρωγμές στα τελικά εξαρτήματα (ειδικά στο λαιμό του στε- 
λέχους), απομορφωμένα τελικά εξαρτήματα, παραμορφωμένες και λυγισμένες ράβδους και σώ- 
ματα, ρωγμές και κάμψεις γύρω από το τμήμα με εσωτερική σπείρωμα και σημάδια βλάβης του 
νήματος.

 

ΟΙ ΑΟΡΤΟΙ: ΤΥΠΟΙ, ΥΛΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Οι επαγγελματίες φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφουν 
τη χρήση εξοπλισμού ανύψωσης και τις λειτουργίες τους. 
Τα συρματόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται συχνά για σπασμένα σύρματα, kinks, τριβή και διάβρωση. 
Όλες οι αορτήρες συρματόσχοινων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από βελτιωμένο χάλυβα άροτρο 
με ανεξάρτητους πυρήνες συρματόσχοινων για να μειωθεί ο κίνδυνος σύνθλιψης. 

 
ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 

 

Συρματόσχοινο αποτελείται από μεμονωμένα σύρματα που σε μια σειρά από σκέλη, τα οποία στη συνέ- 
χεια τυλίγονται γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα. Διαφορετικοί αριθμοί των καλωδίων στα σκέλη και διά- 
φορες μέθοδοι ρύθμισης μπορεί να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου σφεντόνα. Το 
συρματόσχοινο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δακτυλίδι και με συμπιεσμένο μεταλλικό χιτώνιο και να 
φέρει σήμανση με ασφαλές φορτίο χρήσης (SWL). 

 
Σημεία επιθεώρησης 

 

Δεν χρησιμοποιείται σφεντόνα συρματόσχοινων και απορρίπτεται αν υπάρχει οποιοδήποτε από τα ακό- 
λουθα: 

 
 

Διαφορετικοί τύποι της ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθούν σε ιμάντες συρματόσχοινο 
 

Η χρήση συρματόσχοινων για την ανύψωση υλικών παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους 
τύπους ιμάντων. Αν και δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η αλυσίδα, έχει καλή ευελιξία με ελάχιστο βάρος. Ό-ταν 
τα εξωτερικά καλώδια αρχίζουν και σπάνε ουσιαστικά προειδοποιούν πως κάτι δεν πηγαίνει σω-στά, με 
αποτέλεσμα να δίνει χρόνο στους εμπλεκομέ-νους να αντιδράσουν. Στις λείες επιφάνειες, το εμπόδιο του 
καλαθιού πρέπει να ασφαλιστεί σε ένα βήμα ή αλλαγή περιγράμματος για να αποφευχθεί η ολίσθηση του 
σχοινιού καθώς εφαρμόζεται φορτίο. 
Η γωνία μεταξύ του φορτίου και του σφεντόνα πρέπει να είναι περίπου 60 μοίρες ή μεγαλύτερη για να 
αποφευ-χθεί ολίσθηση σελίδα. Σε ξύλινα κουτιά ή κιβώτια, το σχοινί θα σκάψει στο ξύλο αρκετά για να 
αποτρέψει την ολίσθηση. Σε ορθογώνια φορτία, το σχοινί θα πρέπει να προστατεύεται από προφυλακτή- 
ρες ή προστατευτικά φορτίου στις άκρες για να προ-εξαερισμού kinking. 
Τα φορτία δεν πρέπει να περιστρέφονται ή να ολισθαίνουν κατά μήκος του σχοινιού κατά τη διάρκεια ε- 
νός ανελκυστήρα. Η σφεντόνα ή το φορτίο μπορεί να είναι δεμένα ή κατεστραμμένα. 
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ΑΛΥΣΙΔΩΤΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 
 

Οι αλυσιδωτοί ιμάντες είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ευελιξία και αντοχή στην τριβή, την 
κοπή και τις υψηλές θερμοκρασίες. Όπου φέρουν αιχμηρές άκρες, οι αλυσιδωτές αορτήρες πρέπει να ε- 
πενδυθούν για να αποτρέψουν την κλίση των συνδέσμων και να προστατεύσουν το φορτίο. Σε καμία περί- 
πτωση δεν θα πρέπει να δένετε έναν κόμπο σε μια αλυσίδα σφεντόνα για να συντομεύσει την εμβέλεια. 
Θα πρέπει να επιθεωρείτε τις αλυσίδες για την εσωτερική φθορά των συνδέσμων και τη φθορά στο εξωτε- 
ρικό των βαρελιών. 

 
Οι χειριστές γερανών θα πρέπει να ελέγχουν τις αλυσιδωτές αορτήρες για τις εγκοπές και τις σφυρίχτρες 
που μπορεί να προκαλέσουν συγκεντρώσεις άγχους και να αποδυναμώσουν τους κρίκους. Αν οι κόγχες ή 
οι όρνιθες είναι βαθιές ή μεγάλες στην περιοχή, ή μειώνουν το μέγεθος του κρίκου κάτω από την επιτρε- 
πόμε-νη φθορά, μετακινήστε την αλυσίδα από την υπηρεσία. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.   

 
 

 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΙΝΕΣ 
 

Οι αορτήρες σχοινιών ινών προτιμώνται για ορισμένες εφαρμογές επειδή καταφέρνουν και προσαρμό- 
ζονται καλά πάνω στο φορτίο με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η την επιφάνειά του.  Οι ιμάντες σχοι- 
νιού από ίνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ελαφρά φορτία, και πο-τέ να χρησιμοποιούνται σε 
αντικείμε-να που έχουν αιχμηρές άκρες ικανές να κόψουν το σχοινί ή σε εφαρμογές όπου η σφεντόνα θα 
εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, σοβαρή τριβή ή ή οξέα. 
Η επιλογή του τύπου σχοινιού και το μέγεθος θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή, το βάρος που πρέπει να 
αρθεί και το σφεντόνα an-gle. Πριν από την ανύψωση οποιοδήποτε φορτίο με μια σφεντόνα σχοινί ινών, 
θα πρέ-πει να επιθεωρείται το σφεντόνα προσεκτικά. Οι αορτήρες ινών απορρυπαίνουν πολύ πιο γρήγορα 
από τους αορτήρες συρματόσχοινων και η πραγματική τους δύναμη είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί. 
Ό-πως και άλλα αορτήρες, οι αορτήρες σχοινιών ινών πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά. Ψάξτε για εξω- 
τερι-κή φθορά και κοπή, εσωτερική φθορά μεταξύ των κλώνων, και υποβάθμιση των ινών. Ανοίξτε το 
σχοινί με την ξεστρίψιμο των κλώνων, αλλά προσέξτε να μην τους κτυπήσει. Το εσωτερικό του σχοινιού 
πρέπει να είναι τόσο φωτεινό και καθαρό όσο όταν ήταν καινούργιο. Ελέγξτε για σπασμένα ή χαλαρά νή- 
ματα και κλώνοι. 

 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΥ 

 
Οι ιμάντες ιστού διατίθενται σε δύο υλικά - νάι-λον και πολυεστέρα. Το νάιλον είναι ανθεκτικό σε πολλά 
αλκάλια, ενώ ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός σε πολλά οξέα. Οι νάιλον αορτήρες είναι πιο κοινοί, αλλά οι 
αορτήρες από πολυεστέρα συχνά συνιστώνται, όπου το περιθώριο είναι περιορισμένο, δεδομένου ότι τε- 
ντώνουν μόνο το μισό από τα νάιλον αορτήρες. 

Οι συνθετικές αορτήρες ιστού προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα για σκοπούς ξάρπαξης: 
 

- Η σχετική απαλότητα και το πλάτος τους δημιουργούν πολύ λιγότερη ανάγκη για διαμόρφωση ή ακό-μα 
γρατσουνίζουν λεπτά ματ-chined, οι ιδιαίτερα γυαλισμένες ή βαμμένες επιφάνειες και έχουν την λιγότερη 
τάση να συνθλίβουν εύθραυστα αντικείμενα από σχοινιά fi-bre, συρματόσχοινα ή αλυσιδωτές αορτήρες. 
- Λόγω της ευελιξίας τους, τείνουν να προσαρμόζονται στο σχήμα του φορτίου. 
- Δεν σκουριάζουν επομένως δεν λεκίαζοτν διακοσμητικό προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή πέτρα. 
- Είναι μη σπινθηροβόλα άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε περιοχές με εύφλεκτά υλι-κά. 
- Ελαχιστοποιούν το στρίψιμο και την περιστροφή κατά την ανύψωση. 
- Το μικρό βάρος τους επιτρέπει την ευκολία της νοθείας, η απαλότητά τους αποκλείει τις περικοπές των 
χεριών και ο κίνδυνος βλάβης από μια ελεύθερη σφεντόνα είναι ελάχιστος. 
- Εί-ναι ελαστικά και τεντώνουν κάτω από το φορτίο περισσότερο από ό, τι είτε συρματόσχοινο ή αλυσίδα 
και μπορούν να απορροφή-σουν βαριά σοκ και τα φορτία μαξιλάρι. Σε περιπτώσεις όπου το τέντωμα σφε- 
ντόνα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σφεντόνα μεγαλύτερης χωρητικότητας ή 
σφεντόνα πολυεστέρα. 

 
Τα συνθετικά σφεντόνα ιστού είναι διαθέσιμα σε μια σειρά από διαμορφώσεις χρήσιμες στην κατασκευή. 
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Τύπος 1: Triangle & Choker (TC) - Το υλικό σε κάθε άκρο παράγει το πιο αποτελεσματικό χτύπημα τσόκερ. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κάθετες και καλαθάκια. 

 

Τύπος 2: Triangle & Triangle (TT) - Υλικό σε κάθε άκρο για χρήση σε καλάθι ή κάθετο εμπόδιο. 
 

Τύπος 3: Flat Eye & Eye (EE) - Δημοφι-λές, ευέλικτο σφεντόνα που χρησιμοποιείται σε κάθετες, τσόκερ & 
χτυπήματα στο καλάθι. Εύκολο να μετακινηθεί από κάτω από τα φορτία. 

 
Τύπος 4: Twisted Eye & Eye (EE) - Τα μάτια γύρισε σε ορθή γωνία σε σφεντόνα σώμα. Μορφές ανώτερη 
choker hitch & επιτρέπει την καλύτερη εφαρμογή στο γάντζο γερανό στο καλάθι hitch. 

 
Τύπος 5: Endless (EN) - Οικονομι-κό & προσαρμόσιμο σφεντόνα χωρίς σταθερά σημεία φθοράς. Χρησιμο- 
ποιείται σε όλα τα χτυπήματα. Και οι δύο άκρες ενός κομματιού υφάσματος γλίστρησε και ραμμένο για να 
σχηματίσει ένα συνεχές κομμά-τι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κάθετα χτυπήματα, χτυπήματα γεφυ- 
ρών, σε ρυθμίσεις τσόκερ ή ως εμπόδια καλαθιού. Επειδή τα σημεία επαφής φορτίου μπορούν να μετατο- 
πιστούν με κάθε ανελκυστήρα, η φθορά κατανέμεται ομοιόμορφα και η διάρκεια ζωής σφεντόνα επεκτεί- 
νεται. 

 
Τύπος 6: Reversed Eye (RE) - Εξαιρετι-κά ισχυρό και ανθεκτικό για συνεχείς και/ή καταχρηστικές εφαρμο- 
γές. Φορέστε τακάκια και στις δύο πλευρές του σώματος. 
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2.3 Εισαγωγή στα ξάρτια και ανύψωση 
 

Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών χρησιμοποιούν ξάρτια για να ασφαλίσουν ότι η μετακίνηση 
των φορτί-ων γίνεται με ασφάλεια και ορθότητα. Ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών μπορεί 
να μην κάνουν το ξάρτισμα, πρέπει να έχουν γνώση των διαδικασιών ξάρτια. Οι χειριστές των κινητών 
γερα-νών έχουν τον τελευταίο λόγο και την ευθύνη για οποιαδήποτε ανύψωση γίνεται από τον γερανό. 
Ο χειριστής γερανού πρέπει να γνωρίζει ποιο υλικό να χρησιμοποιήσει, πώς να το χρησιμοποιήσει και πώς 
τα όρια φορτίου εργασίας (WLL) συγκρίνοντας τα με το σχοινί ή την αλυσίδα που χρησιμοποιείται με 
αυτό. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για την εφαρμογή. Μόνο το σφυρήλατο 
κράμα χάλυβα φορτίο-εκτιμημένο υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση των γενικών εξό- 
δων. Το φορτίο-εκτιμημένο σκληρό υλικό σφραγίζεται με WLL του. Οι χειριστές γερανών πρέπει να επιθε- 
ωρούν το υλικό τακτικά και πριν από κάθε ανέλκυση. 
ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 
Χρήση 
Κατά τη χρήση των αλυσοπρίονων, οι χειριστές πρέπει: 

 Πριν από κάθε χρήση, θα πρέπει να επιθεωρείτε την αλυσίδα και τα εξαρτήματα που την απαρ- 
τίζουν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες «επιθεώρησης».

 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβείτε το όριο φορτίου εργασίας κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς. Ο χειριστής θα πρέπει να γνωρίζει πως οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να μειώ- 
σουν το φορτίο που θα φέρει μια αλυσίδα:

- Η επιτάχυνση της εφαρμογής του φορτίου μπορεί να προκαλέσει επικίν- 
δυνη υπερφόρτωση. 

- Συστροφή, κόψιμο ή ανάδευση συνδέσεων υποκειμένων σε ασυνήθιστη 
φόρτωση, μειώνοντας το φορτίο εργασίας του σφεντόνα. 

- Η χρήση για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται 
οι σφεντόνα μπορεί να μειώσει το φορτίο χρήσης της σφεντόνας. 

- Οι διακυμάνσεις στη γωνία του φορτίου στο σφεντόνα, καθώς η γωνία 
μειώνεται, το φορτίο εργασίας του σφεντόνα θα αυξηθεί. 

 Ελεύθερη αλυσίδα όλων των ανατροπών, κόμβων και kinks.
 Κεντρικό φορτίο σε άγκιστρο(-ες)· οι κλειδαριές αγκίστρου δεν πρέπει να υποστηρίζουν φορτίο.
 Αποφύγετε τα ξαφνικά τραντάγματα κατά την ανύψωση και το κατέβασμα.
 Ζυγίζει όλα τα φορτία έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής των φορτίων.

 Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό γύρω από αιχμηρές γωνίες.
 Μην επιβαρύνεται με βάρος τις αλυσίδες.
 Αντιστοιχί-στε το μέγεθος και το όριο φορτίων εργασίας των συνημμένων, όπως άγκιστρα ή δαχτυ- 

λίδια, στο μέγεθος και το όριο φορτίων εργασίας της αλυσίδας.
 Για εναέρια ανύψωση χρησιμοποιή-στε μόνο την αλυσίδα κραμάτων και τα εξαρτήματα βαθμού 

80 και άνω.
Φροντίδα 
Ο τελεστής θα πρέπει πάντα να θυμάται ότι: 

 Αλυσίδες απαιτούν προσεκτική αποθήκευση και τακτική συντήρηση 
 Οι αλυσίδες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό και ξηρό μέρος. 
 Για να αποφευχθεί η διάβρωση, οι αλυσίδες πρέπει να λαδωθούν πριν από 

την παρατεταμένη αποθήκευση. 
 Οι αλυσίδες δεν πρέπει να θερμαίνονται καθώς επηρεάζει τη θερμική επε- 

ξεργασία τους. 
 Το φινίρισμα της αλυσίδας δεν μπορεί να αλλάξει.Για τα σκληρά περιβάλ- 

λοντα διατίθεται ειδική αλυσίδα. 
 

Επιθεώρηση 
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Είναι σημαντικό τόσο να επιθεωρούνται τακτικά οι σχισμές στις αλυσίδες, όσο και να τηρούνται αρχεία 
όλων των επιθεωρήσεων στις αλυσίδες. 
Πριν από την επιθεώρηση, καθαρές αλυσίδες χωρίς όξινο/μη καυστικό διαλύτη ώστε τα σημάδια, η φθορά 
και άλλα ελαττώματα να μπορούν να είναι ορατά. Θα πρέπει να ελέγχετε κάθε κομμάτι της αλυσί-δας για 
ενδείξεις των παρακάτω: 

- Στριφογυρίζει ή λυγίζει. 
- Νικ ή γουγκς. 
- Υπερβολική φθορά στα σημεία διόπτευσης. 
- Τέντωμα... 
Παραμορφωμένα ή κατεστραμμένα συνδέσεις πλοίαρχος, σύνδεσμοι ή εξαρτήματα σύνδεσης, ειδικά εξα- 
πλωθεί στο λαιμό άνοιγμα των αγκιστριών. Να σημαδεύετε απλά κάθε σύνδεσμο ή συνημμένο που εμφα- 
νίζει οποιαδήποτε από τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω για να δηλώσετε την απόρριψη. καταρ- 
γήστε από την υπηρεσία μέχρι να επισκευαστεί σωστά 

 
ΝΥΛΟΝ ΣΦΕΝΔΑΛΙΝΑ: ΧΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 
Χρήση 

 
Ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας: Βλάβη σε συνθετικoύς ιμάντες από την τριβή ή την κοπή μπορεί να προ- 
ληφθεί αν παρέχεται η κατάλληλη προστασία στο εργοτάξιο. Τα κοινά υλικά που χρησιμοποιούνται για 
την προστασία της σφεντόνας από φθορά από τριβή δεν παρέχουν επαρκή προστασία από την κοπή. Αν 
μια σφεντόνα εκτίθεται σε ακμή υπό πίεση μπορεί να συμβεί, εκτός αν παρέχεται αποδεδειγμένη μέθοδος 
προστασίας. 
Πριν από το σετάρισμά της ανύψωσης, το φορτίο πρέπει να αυξηθεί ελαφρώς και στη συνέχεια να μειωθεί 
έτσι ώστε τα μαξιλάρια φθοράς μπορούν να προλάβουν επικείμενες ζημίες. Αν τα μαξιλάρια δείχνουν ση- 
μάδια σκισίματος, ο γερανός θα πρέπει να δοκιμαστεί ξανά χρησιμοποιώντας διαφορετικό τύπο/μοντέλου 
μαξιλαριού φθοράς. Ο προστατευτικός εξοπλισμός που έχει υποστεί φθορά ή κακομεταχείριση μπορεί να 
οδηγήσει σε βλάβη ή αποτυχία της διαδικασίας ανύψω-σης. Επιθεωρήστε πριν από κάθε χρήση. Επιθεω- 
ρήστε για κοψίματα, δάκρυα ή ζημιές που μπορεί να αποτρέψουν την προστασία του γερανού. Βεβαιω- 
θείτε ότι η προστασία είναι το σωστό μέγεθος και τύπο για την προστασία της σφεντόνα. Αποτρέψτε την 
ολίσθηση του προστατευτικού εξοπλισμού (μαξιλάρια) και του sling ή την ολίσθηση σε όλη την άκρη του 
φορτίου. Ο θάνατος ή ο τραυματισμός μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χρήση, συντήρηση ή/και επι- 
θεώρηση. 
Καθορίστε το βάρος του φορτίου. Το βάρος του φορτίου πρέπει να είναι εντός της ονομαστικής χωρητικό- 
τητας της σφεντόνας. 

 Επιλέξτε σφεντόνα που έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον τύπο του φορτίου και του περι- 
βάλλοντος.

 Οι ιμάντες δεν φορτώνονται καθ’ υπέρβαση της καθορισμένης χωρητικότητας. Λαμβάνεται υπόψη 
η γωνία φόρτισης που επηρεάζει την καθορισμένη χωρητικότητα.

  Οι ιμάντες με εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως αναστολέας πρέπει να εί-ναι επαρκούς 
μήκους ώστε να εξασφαλίζεται ότι η δράση πνιγμού βρίσκεται στο πλέγμα και ποτέ σε εξάρτημα.

 Οι ιμάντες που χρησιμοποιούνται σε αναστολέα καλαθιού πρέπει να έχουν σταθερό φορτίο για να 
αποφεύγεται η ολίσθηση.

 Το άνοιγμα στα εξαρτήματα πρέπει να έχει το κατάλληλο σχήμα και μέγεθος ώστε να εξασφαλίζε- 
ται ότι η τοποθέτηση θα γίνει σωστά στο άγκιστρο ή σε άλλα εξαρτήματα.

  Οι ιμάντες πρέπει πάντα να προστατεύονται από το κόψιμο απο αιχμηρές γωνίες, αιχμηρές ακ- 
μές, προεξοχές ή λειαντικές επιφάνειες.

 Οι ιμάντες δεν πρέπει να σύρονται στο δάπεδο ή πάνω από μια λειαντική επιφάνεια.
  Οι ιμάντες δεν πρέπει να έχουν περιστρέφει ή να είναι δεμένοι σε κόμπους ούτε να ενώνονται με 

κόμπους.
 Οι ιμάντες δεν πρέπει να έλκονται από κάτω από τα φορτία, αν το φορτίο βρίσκεται σε κατάσταση 

ηρεμίας.
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 Μην χρησιμοποιείται ιμάντες εξοπλισμένους με μεταλλικά εξαρτήματα.



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.   

 

  Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σφεντόνα που φαίνεται να έχει υποστεί βλάβη, εκτός αν επιθε- 
ωρηθεί και γίνει αποφανθεί πως είναι κατάλληλη για χρήση.

 Η σφεντόνα πρέπει να είναι ανασυρμένη κατά τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο του φορτίου.
 Το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να φυ- 

λάσσεται μεταξύ του σφενδάμνου και του φορτίου, και μεταξύ του γάντζου ή του γάντζου του γε- 
ρανού.

 Το προσωπικό πρέπει να είναι μακριά από το αναρτημένο φορτίο.
 Το προσωπικό δεν επιτρέπεται να ιππεύει με σφεντόνα.
 Αποφεύγεται η φόρτιση με κρούσεις.
 Πρέπει να αποφεύγεται η συστροφή και η κίνηση των ποδιών (κλαδιών).
 Το φορτίο που εφαρμόζεται στο άγκιστρο πρέπει να είναι κεντραρισμένο στη βάση (μπολ) του α- 

γκίστρου για να αποφευχθεί η φόρτωση του σημείου στο άγκιστρο.
  Κατά την ανύψωση, με ή χωρίς το φορτίο, το προσωπικό πρέπει να είναι σε εγρήγορση για πιθανή 

εμπλοκή.
  Τα σκέλη (κλαδιά) των ιμάντων πρέπει να περιέχουν ή να υποστηρίζουν το φορτίο από τις πλευ- 

ρές πάνω από το κέντρο βάρους κατά τη χρήση αναστολέα καλαθιού.
 Oι ιμάντες πρέπει να έχουν αρκετό μήκος ώστε η ονομαστική χωρητικότητα της σφεντόνας να εί- 

ναι επαρκής όταν λαμβάνεται υπόψη η γωνία των ποδιών (κλαδιών).
 

Φροντίδα 
Οι σχισμές που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπόκεινται σε συνεχή έκθεση σε υπεριώ- 
δες φως (ηλιακό φως) θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές σε δύο φορές ανά εξάμηνο ή συχνό- 
τερα με βάση τη καθορισμένη χωρητικότητα και ανάλογα με την ένταση της έκθεσης. Δοκιμές έ- 
χουν επιβεβαιώσει ότι Νάιλον Slings χάνουν πενήντα έως εξήντα τοις εκατό της δύναμής τους af- 
ter 36 μήνες συνεχούς έκθεσης στο ηλιακό φως. Ο πολυεστέρας χάνει περίπου τριάντα τοις εκατό 
κατά την ίδια περίοδο. 
Η σφεντόνα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν είναι ορατά οποιαδήποτε χαρακτηριστικά από τα 

ακόλουθα: 
 Αν λείπει ή δεν είναι αναγνώσιμη η ετικέτα της καθορισμένης χωρητικότητας σφεντόνας 
 Εγκαύματα από οξύ ή αλκάλια 
 Πιτσιλιές τήξης, απανθράκωσης ή συγκόλλησης σε οποιοδήποτε μέρος της σφεντόνας 
 Οπές, δάκρυα, κοψίματα, εμπλοκές ή ενσωματωμένα σωματίδια 
 Σπασμένα ή φθαρμένα ράψιμο σε ρουλεμάν 
 Υπερβολική λειαντική φθορά 
 Κόμβοι σε οποιοδήποτε μέρος της σφεντόνας 
 Παραμόρφωση ή υπερβολική φθορά λόγω τριβής 
 Οποιεσδήποτε συνθήκες που προκαλούν αμφιβολία ως προς την αντοχή της σφεντόνας. 

 
Επιθεωρήσεις 
Για κάθε νέα σφεντόνα πρέπει να καταρτίζονται και να τηρούνται γραπτά αρχεία επιθεώρησης. Τα 
αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την ετικέτα ανα- 
γνώρισης της Sling (τύπος, εύρος, ονομαστική χωρητικότητα, κατασκευή και ημερομηνία αγοράς), 
μαζί με την τοποθεσία της. Τα αρχεία αυτά πρέπει να ενημερώνονται μετά από κάθε περιοδική 

επιθεώρηση. 
ΣΗΜΑΝΤΙ-ΚΟ: Όλες οι επιθεωρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο και 
ειδικευμένο προσωπικό. 

 
α) Αρχική επιθεώρηση: Πριν τεθεί σε λειτουργία οποιαδήποτε νέα ή επισκευασμένη σφεντόνα, 
επιθεωρεί-ται για να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιείται η σωστή σφεντόνα, καθώς και για να διαπι- 
στωθεί ότι η σφεντό-να πληρεί τις προϋποθέσεις της παρούσας προδιαγραφής και δεν έχει κατα- 
στραφεί κατά τη μεταφορά. 
β) Συχνή επιθεώρηση: Η επιθεώρηση αυτή πραγματοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται η 
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σφεντόνα. 
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γ) Περιοδικός έλεγχος: Η συχνότητα των επιθεωρήσεων πρέπει να βασίζεται στα εξής: 1. Συχνό- 
τητα χρήσης σφεντόνα. 2. Καταλληλότητα των όρων υπηρεσίας. 3. Η εμπειρία που αποκτήθηκε 
στη διάρκεια ζωής των Slings που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες εφαρμογές-κατιόντα. 4. Οι πε- 
ριοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. 

 

Επισκευή 
Οι ιμάντες σφεντόνας με δομική βλάβη δεν μπορούν να επισκευαστούν με κανένα τρό-πο. Οι αυ- 
λακώσεις τύπου 1 και τύπου 2 και άλλοι δικτυακοί ιμάντες που χρησιμοποιούν υλικό ενδέχεται να 
επαναρυθμίζονται με χρήση υπαρχόντων εξαρτημάτων. Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να επι- 
σκευάζει τη σφεντόνα ιστού για να καθορίσει αν το υλικό είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. 
Ό-λες οι ράβδοι τύπου 1 και τύπου 2, καθώς και οι άλλες δικτυωτές που χρησιμοποιούν εξαρτή- 
ματα, πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή με φορτίο (?)διπλάσιο της καθορισμέ-νης χωρητικότητάς 
τους πριν τεθούν εκ νέου σε λειτουργία. Πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό δοκιμής. Δεν επι- 
τρέπονται προσωρινές επισκευές υφασμάτων, εξαρτημάτων ή ραψίματος. 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ 
 

Όταν κόβονται οι σκωρίες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον υπόλοιπο εξοπλι-σμό ή/και τραυματι- 
σμός ή θάνατος. Sling μαξιλάρια φθοράς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτού του προβλήμα- 
τος, ενεργώντας ως ρυθμιστικό μεταξύ του φορτίου και της σφεντόνα. Η νούμερο ένα αιτία αποτυ- 
χίας σφεντόνα είναο να κόπει. 
Ό-ταν χρησιμοποιείται με συρματόσχοινο και ιμάντες αλυσίδας, τα μαξιλάρια φθοράς βοηθούν 
στην προστασία τόσο του σφεντόνα όσο και του φορτίου από ζημιές κατά μήκος των σημείων επα- 
φής. 

 
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 
Ασφάλεια: Βοηθά στην πρόληψη της κοπής σφεντόνα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ιδιο- 
κτησία, σωματικό τραυματισμό ή / και θάνατο 
Εξοικονο-μεί χρήματα: Προστατεύει τόσο σφεντόνα και φορτίο από τη ζημία και αυξάνει τη ζωή 
σφεντόνα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών έχουν τον τελευταίο λόγο και την ευθύνη για κάθε α- 
νέλκυ-ση που γίνεται από τον γερανό. 
Πριν από τον σχεδιασμό μιας ανέλκυσης, πρέπει να αναλυθεί για να καθοριστεί η κατηγορία η κα- 
τηγο-ρία ανέλκυσης που θα πραγματοποιηθεί. Υπάρ-χουν τρεις κατηγορίες ανέλκυσης στο BNL: 
συμπτωματικοί ή κανονικοί ανελκυστήρες, προκατασκευασμέ-νοι ανελκυστήρες και κρίσιμοι ανελ- 
κυστήρες. Ο υπεύθυνος διαχειριστής ή ο υπεύθυνος σχεδιασμού καθορίζει τον τύπο του ανελκυ- 
στήρα διενεργώντας αξιολόγηση άνωσης. 
Αν ο ανελκυστήρας έχει ταξινομηθεί ως προκατασκευασμένος ανελκυστήρας, τότε πρέπει να πλη- 
ρούνται πρόσθετα κριτήρια πριν από την απογείωση. Αν κριθεί ότι πρόκειται για κρίσιμο ανελκυ- 
στήρα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανυψωτές ή εγκεκριμένος εργολάβος. 

 

Στοιχεία συνήθους σχεδίου ανελκυστήρων 
Α-φού έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί ο ανελκυστήρας, πρέπει να επιλεγεί, να ελεγχθεί και να συνδε- 
θεί σωστά ο κατάλληλος εξοπλισμός ξάρτια, συμπεριλαμβανομένων των ιμάντων, των δεσμών, 
των σπειρωτήρων και του ίδιου του γερανού, πριν από την έναρξη του ανελκυστήρα. Τα ακόλουθα 
στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν πριν από την επιλογή των εξαρτημάτων ξάρ- 
τια: 
- Βάρος ανελκυστήρα 
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- Κέντρο μάζας 
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- Σημεία ανύψωσης 
- Χωρητικότητα γερανού 
- Ταχύτητα, ύψος, πλάτος και μήκος ανύψωσης 
- Άνεμος, θερμοκρασία και ορατότητα 
- Αξιολογήσεις γερανογέφυρας και βάσης φορτίου 
- Αιχμηρές γωνίες στο φορτίο 
- Απλές γωνίες 
- Συντελεστές γωνίας φορτίου 
- Εκκαθάριση διαδρομής 
- Ικανότητα φόρτωσης δαπέδου 
- Ασφάλεια στη ζώνη εργασίας. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
1. Προσδιορισμός όγκου 
Θα πρέπει να μετρηθεί ο όγκος του αντικείμενου για να καταγραφούν οι διαστάσεις του (μήκος, 
πλάτος και ύψος) και να καθοριστεί ο όγκος τους. 

 
Κατηγορίες όγκου: 

 Ορθογώνιο/τετράγωνο: Όγκος = Μήκος x Πλάτος x Ύψος 
 Κοίλος κύλινδρος: Όγκος = 3,14 x Μήκος x Πάχος τοιχώματος x (Διάμετρος πάχους τοιχώ- 

ματος) 
 Σύνθετα σχήματα 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερα να φανταστείτε ότι ολόκληρο το αντικείμενο 
περικλείεται από ένα ορθογώνιο και υπολογίζεται ο όγκος αυτού του ορθογωνίου. 
- Σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να χωρίστε το αντικείμενο σε δύο ή περισσότερα μικρό- 
τερα ορθογώνια 
- Υπολογίστε το βάρος κάθε μέρους και προσθέστε τα ή 
- Αναζητήστε το βάρος ανά πόδι για δομικά σχήματα 

 Για σκυρόδεμα οπλισμού, υπολογίζεται ως κύλινδρος. 
2. Καθορισμός του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το αντικείμενο 
Θα πρέπει να βρεθεί το βάρος ανά μονάδα όγκου για αυτό το υλικό 

 
3. Καθορισμός βάρους του αντικειμένου 
Για να καθορίσετε το βάρος του αντικειμένου θα πρέπει να πολλαπλασιάστε το βάρος ανά μονάδα ό- 

γκου επί τον υπολογισμένο όγκο για να λάβετε το υπολογισμένο βάρος του αντικειμένου. 

 
Metal or Alloy Kg/m3 

Aluminium 2600 

Brass 8580 

Phosphor Bronze 8850 

Cast Iron 7300 

Copper 8930 

Steel 7850 

Titanium 4500 

Tungsten 19600 

Zinc 7135 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
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Ορθογώνια φόρτωση 
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Το αντικείμενο που ανυψώνεται είναι ένας φραγμός χάλυβα, μήκους 8 μέτρων, πλάτους 4 μέτρων και ύ- 
ψους 6 μέτρων. 
Όγκος = Μήκος x Πλάτος x Ύψος 
= 8m x 4m x 6m 
= 192 m3 

 
Δεδομένου ότι ο χάλυβας ζυγίζει 7850 kg ανά m3 (βλέπε πίνακα ανωτέρω), το φορτίο θα ζυγίζει περίπου: 
Βάρος μπλοκ = 192 m3 x 7850 kg/ m3 = 78,507 kg 

 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

 
Συμμετρικά φορτία 

- Το κέντρο βάρους ενός ορθογώνιου, συμμετρικού φορτίου μπορεί να βρε- 

θεί με επιθεώρηση. 

- Θα πρέπει να μετρηθεί κάθε πλευρά του ορθογωνίου. 

- Έπειτα θα διαιρέσετε κάθε πλευρά στη μέση για να εντοπίσετε το κέντρο βάρους για αυτήν την πλευρά. 

- Μετά, συνδυάστε τα αποτελέσματα για να καθορίσετε το συνολικό κέντρο βάρους. 
 

Ασύμμετρα φορτία 

- Η ευκολότερη μέθοδος για την εύρεση του κέντρου βάρους ενός ασύμμετρου φορτίου είναι να διαιρέ- 

σουμε το αντικείμενο σε ορθογώνια και να καθορίσουμε το κέντρο βάρους για κάθε πρώτη, όπως φαίνε- 

ται στην πρώτη εικόνα. 

- Για παράδειγμα, το αριστερό ορθογώνιο έχει διαστάσεις 5 μέτρα επί 5 μέτρα, ενώ το ορθογώνιο της δε- 

ξιάς πλευράς έχει διαστάσεις 5 μέτρα επί 10 μέτρα. 

- Δεδομένου ότι το ορθογώνιο της δεξιάς είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το μικρότερο στα αρι- 

στερά, και δεδομένου ότι και τα δύο είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, μπο- 

ρούμε να πούμε ότι το 1/3 του βάρους του αντικειμένου είναι συγκεντρωμένο στο αριστερό κέντρο βά- 

ρους (με την ένδειξη "A"), ενώ το 2/3 είναι συγκεντρωμένο στα δεξιά (με την ένδειξη "B"). 

- Χαράξτε μια γραμμή που να συνδέει τα δύο κέντρα βάρους όπως φαίνεται και μετρήστε τα 2/3 της δια- 

δρομής από το κέντρο βάρους Α στο κέντρο βάρους Β, όπως φαίνεται από την κόκκινη γραμμή στα δε- 

ξιά. Αυτή είναι η θέση του τελικού, συνδυασμένου κέντρου βάρους για το μπλοκ. 
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Άλλα σχήματα 
 

- Για να βρείτε το κέντρο βάρους ενός τριγώνου, μετρήστε 1/3 το ύψους του από τη βάση κα- 
θώς και 1/3 της βάσης από την πιο απότομη γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 
 
 
 
 

- Το κέντρο βάρους ενός κύκλου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του. 
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- Το κέντρο βάρους ενός ημικυκλίου μπορεί να προσδιοριστεί όπως φαίνεται στα δεξιά. 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 

Ορθογώνια φόρτωση 
Υπολογίστε το κέντρο βάρους ενός χά- 
λυβα πλάκα 4 μέτρα πλάτος x 10 μέ- 
τρα μήκος x 1/2 cm πάχος. 
A. Μέτρο «η» 
H1 = 10 μέτρα 
CG = 5 πόδια 

 
 

B. H2 = 4 μέτρα 
CG = 2 μέτρα 

 

 

2.4 Διαμορφώσεις σφεντόνα 

 
Οι ιμάντες κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως αναφέρθηκαν πριν. Επιπλέον, κατασκευάζονται με 

διάφορες διαμορφώσεις-μερίδες έτσι ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Στην πραγματικότητα, 

ο όρος «σφεντόνα» καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων για τα σχοινιά ινών, τα συρματόσχοινα, 

τις αλυσίδες και τους ιστούς. Η σωστή εφαρμογή των ιμάντων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην κατα- 

σκευή θα εξηγηθεί σε αυτό το σημείο, επειδή η ακατάλληλη εφαρμογή μπορεί να είναι επικίνδυνη. 

ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΓΑΝΤΖΟΣ 

 
Το κατακόρυφο εμπόδιο υποστηρίζει ένα φορτίο από ένα μόνο κατακόρυφο μέρος ή πόδι του σφεντόνα. 

Το συνολικό βάρος του φορτίου μεταφέρεται από ένα μόνο πόδι, η γωνία σφεντόνα είναι 90° (η γωνία σφε- 
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ντόνα μετριέται από την οριζόντια) και το βάρος του φορτίου μπορεί να ισούται με το όριο φορτίου εργα- 

σίας του σφεντόνα και των εξαρτημάτων. Τέλος εξαρτήματα μπορεί να ποικίλει, αλλά thimbles θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται στα μάτια. Οι πιτσιλιές ματιών στα συρματόσχοινα πρέπει να είναι μηχανικές-φλαμαν- 

δικές πιτσιλιές για καλύτερη ασφάλεια. Ο κατακόρυφος γάντζος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την α- 

νύψωση χαλαρών υλικών, μακρών υλικών ή για οτιδήποτε είναι δύσκολο να ισορροπήσει. Αυτό το πρό- 

βλημα δεν παρέχει απολύτως κανένα έλεγχο επί του φορτίου επειδή επιτρέπει την περιστροφή. Χρησιμο- 

ποιήστε μονά κάθετα χτυπήματα σε αντικείμενα που είναι εξοπλισμένα με ανύψωση βολβούς ή αγκύλες. 

 
BRIDLE ΓΑΝΤΖΟΣ 

Ο μονός κάθετο2 γάντζος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση χαλαρών υλικών, μακρών υλικών 

ή για οτιδήποτε είναι δύσκο-λο να ισορροπήσει. Αυτό το πρόβλημα δεν παρέχει απολύτως κανένα έλεγχο 

επί του φορτίου επειδή επιτρέπει την περιστροφή. Καλυτέρα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μο-νά 

κάθετα χτυπήματα σε αντικείμενα που είναι εξοπλισμένα με ανύψωση βολβούς ή αγκύλες. 

 
Επειδή το φορτίο δεν μπορεί να κατανέμεται ομοιόμορφα όταν ένα σφεντόνα τεσσάρων ποδιών ανυψώνει 

έ-να άκαμπτο φορτίο, υποθέτουμε ότι το φορτίο μεταφέρεται μόνο από δύο από τα πόδια και «βαθμονο- 

μούμε» το σφεντόνα τεσσάρων ποδιών ως σφεντόνα δύο ποδιών. 

 

 
ΒRIDLE ΓΑΝΤΖΟΣ 

Ο μονός κάθετο2 γάντζος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση χαλαρών υλικών, μακρών υλι- 
κών ή για οτιδήποτε είναι δύσκολο να ισορροπήσει. Αυτό το πρόβλημα δεν παρέχει απολύτως κανένα έ- 
λεγχο επί του φορτίου επειδή επιτρέπει την περιστροφή. Καλυτέρα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 
μονά κάθετα χτυπήματα σε αντικείμενα που είναι εξοπλισμένα με ανύψωση βολβούς ή αγκύλες. 
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Επειδή το φορτίο δεν μπορεί να κατανέμεται ομοιό- 
μορφα όταν ένα σφεντόνα τεσσάρων ποδιών ανυψώ- 
νει ένα άκαμπτο φορτίο, υποθέτουμε ότι το φορτίο με- 
ταφέρεται μόνο από δύο από τα πόδια και «βαθμονο- 
μούμε» το σφεντόνα τεσσάρων ποδιών ως σφε- 

ντόνα δύο ποδιών. 
 
 
 
 
 

THE SINGLE BASKET HITCH 
 

Το Single Baket Hitch χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει ένα φορτίο με την προσάρτηση ενός ά- 
κρου του σφεντόνα στο άγκιστρο, στη συνέχεια, περνώντας το άλλο άκρο κάτω από το φορτίο και συνδέο- 
ντάς το στο άγκιστρο. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν γυρίζει ή να γλιστρήσει κατά μήκος του σχοι- 
νιού κατά τη διάρκεια ενός ανελκυστήρα. 

 
 

 

THE DOUBLE BASKET HITCH 

 
Το Double Basket Hitch αποτελείται από δύο μονά χτυπήματα στο καλάθι που τοποθετού- 
νται κάτω από το φορτίο. Στις λείες επιφάνειες τα πόδια θα τείνουν να έλκονται μαζί καθώς το φορτίο α- 
νυψώνεται. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, συγκρατήστε το γάντζο σε μια αλλαγή στο περί- 
γραμμα, ή άλλα αξιόπιστα μέσα, για να αποτρέψετε την ολίσθηση των ιμάντων. Θα πρέπει να κρατή- 
σει τα πόδια αρκετά μακριά για να παρέχει την ισορροπία, αλλά όχι τόσο μακριά ώστε να δημιουργού- 
νται γωνίες κάτω από 60 μοίρες από τον ορίζοντα . Σε ομαλές επιφά- 
νειες, ένα Double Wrap Basket Hitch μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή. 
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DOUBLE WRAP BASKET HITCH 
 
 

 
Το Double Wrap Basket Hitch είναι ένα καλάθι που τυλίγεται εντελώς γύρω από το φορτίο και το συμπιέ- 

ζει αντί απλώς να το υποστηρίζει, όπως κάνει και το συνηθισμένο καλάθι. Το διπλό περιτύλιγμα καλα- 

θιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζεύγη όπως το διπλό καλάθι. Αυτή η μέθοδος είναι άριστη για το χειρι- 

σμό χαλαρών υλικών, σωλήνων, ράβδων ή ομαλών κυλινδρικών φορτίων επειδή η σφεντόνα εί- 

ναι σε πλήρη επαφή 360° με το φορτίο και τείνει να το σύρει-ενώνει. 
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THE SINGLE CHOKER HITCH 

Το Sin- 
gle Choker Hitch σχηματίζει θηλιά στο σχοινί. Δεν παρέχει πλήρη επαφή 360° με το φορτίο, ωστόσο δεν πρ 
έπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτίων που είναι δύσκολο να εξισορροπηθούν ή χαλαρά συσ- 
σωρεύονται. Τα χτυπήματα τσόκερ είναι χρήσιμα για την περιστροφή των φορτίων και για την αντί- 
σταση ενός φορτίου που θέλει να γυρίσει. 
Χρησιμοποιώντας ένα τσόκερ με δύο πόδια παρέχεται σταθερότητα για μεγαλύτερα φορτία. Ό- 
πως και το ενιαίο choker, αυτή η διαμόρφωση δεν προσαρμόζεται πλήρως στο φορτίο. Θα πρέπει να ση- 
κώσετε το φορτίο οριζόντια με ιμάντες ίσου μήκους για να αποτρέψετε την ολίσθηση του φορ- 
τίου. Θα πρέπει να άρει χαλαρά συσσωρεύονται φορτία με ένα διπλό περιτύλιγμα Choker Hitch. 
THE DOUBLE WRAP CHOKER 

 
Ένα διπλό Wrap Choker Hitch σχηματίζεται με την αναδίπλωση του σφεντόνα εντελώς γύρω από το φορ- 

τίο και συνδέοντας το στο κατακόρυφο μέρος του σφεντόνα. Αυτός ο τύπος γάντζου πρέπει να βρίσκε- 

ται σε πλήρη επαφή 360° με αποτέλεσμα γάντζος και φορτίου να είναι σφιχτά δεμένα μεταξύ τους. Επί- 

σης η χρήση του double wrap chocker μπορεί γίνει είτε μεμονωμένα σε μικρά, εύκολα ισορροπημένα φορ- 

τία ή σε μεγαλύτερα φορτία που βρίσκονται σε ζεύγη 
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ENDLESS SLINGS OR GROMMET SLINGS 

 
Οι ατελείωτες αορτήρες ή αορτήρες Gromet είναι χρήσιμες για μια ποικιλία εφαρμογών. Οι ατελείωτες α- 
λυσοειδείς ιμάντες κατασκευάζονται με την προσάρτηση των άκρων μιας αλυσίδας μήκους με συγκολλη- 
μένο ή μηχανικό σύνδεσμο. Ατελείωτες σφραγίδες ιστού ραμμένες. Ένα ατελείωτο συρματόσχοινο σφε- 
ντόνα γίνεται από ένα συνεχές σκέλος τυλιγμένο πάνω στον εαυτό του για να σχηματί- 
σει ένα σχοινί έξι κλώνων με έναν πυρήνα κλώνων. Το άκρο μπαίνει μέσα στο σώμα στο σημείο ό- 
που το σκέλος τοποθετήθηκε για πρώτη φορά πάνω του. Αυτές οι αορτήρες μπορούν να χρησιμοποιη- 
θούν σε μια σειρά από διαμορφώσεις, όπως κάθετα χτυπήματα, χτυπήματα καλαθιού, χτυπήματα τσό- 
κερ και συνδυασμούς αυτών των βασικών ρυθμίσεων. Είναι πολύ εύκαμπτα, αλλά τείνουν να φο- 
ρούν πιο γρήγορα από ό, τι άλλα αορτήρες, επειδή δεν είναι συνήθως εξοπλισμένα με εξαρτήματα και έ- 
τσι είναι αποδιαμορφωμένα όταν λυγισμένα πάνω από άγκιστρα ή πνιγμένα. 

 
 
 

 

ΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 
 

Οι πλεγμένα ιμάντες αποτελούνται από έξι έως οκτώ μικρού διαμέτρου σχοινιά πλεγμένα μεταξύ 
τους για να σχηματίσουν ένα ενιαίο σχοινί που παρέχει μια μεγάλη επιφάνεια ρουλεμάν, τεράστια δύ- 
ναμη, και την ευελιξία σε κάθε κατεύθυνση. Είναι εύκολο να χειριστεί και σχεδόν αδύνατο να kink. Έ- 
νας πλεκτός ιμάντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τυπικές διαμορφώσεις και συνδυασμούς, αλλά 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμός για τα χτυπήματα στο καλάθι όπου η χαμηλή πίεση ρουλεμάν είναι επιθυ- 

μητή ή όπου η κάμψη είναι εξαιρετικά απότομη. 
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LU. 2.5 Προηγμένο ξάρτισμα και ανύψωση 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

1. Ο χειριστής θα πρέπει να ελέγχει ότι όλος ο εξοπλισμός είναι ενημερωμένος και σε καλή κατάσταση λει- 

τουργίας πριν από την έναρξη των διαδικασιών. 

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του γερανού ή του ανυ- 

ψωτήρα, καθώς και τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τους χειριστές. 

3. Δεν φορτώνεται γερανός, ανυψωτήρας ή εξοπλισμός ξάρπαξης με φορτίο μεγαλύτερο από την καθορι- 

σμένη χωρητικότητας, εκτός αν πρόκειται για σκοπούς δοκιμής. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 
Ανύψωση και ξάρτια για συνήθεις ανελκυστήρες που απαιτούν περισσότερα από ένα άτομα (χειρι- 

στής και αναβάτης) πρέπει να έχουν καθορισμένο οδηγό. Ο καθορισμένος ηγέτης πρέπει να είναι πα- 

ρών στον χώρο του ανελκυστήρα για το σύνολο της όπερας του ανελκυστήρα. Αν ο ανελκυστήρας κατα- 

σκευάζεται από ένα μόνο άτομο, αυτό το άτομο αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του επικεφαλής. Η ηγε- 

σία μπορεί να παρέχεται με γραπτές οδηγίες, συγκεκριμένες προφορικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη ερ- 

γασία ή σαφώς καθορισμένες ευθύνες εντός της οργανωτικής δομής του πληρώματος. Η ευθύνη του η- 

γέτη περιλαμβάνει: 

 
- Βεβαιωθείτε ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό κατανοεί τον τρόπο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

- Εξασφαλίζεται ότι προσδιορίζεται το βάρος του φορτίου, ότι επιλέγεται κατάλληλος εξοπλισμός και εξαρ- 

τήματα και ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της καθορισμένης χωρητικότητας. 

- Έλεγχος του χώρου ανύψωσης για επικίνδυνες/επισφαλείς συνθήκες. 

- Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει ρυθμιστεί και τοποθετηθεί σωστά. 

- Εξασφαλίζει ότι εκχωρείται ρυθμιστής σηματοδότησης, αν απαιτείται, και αναγνωρίζεται στον φορέα εκ- 

μετάλλευσης. 
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- Κατευθύνετε τη λειτουργία ανύψωσης για να βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται με ασφάλεια και αποτε- 

λεσματικότητα. 

- Διακόψτε την εργασία όταν εντοπιστεί μια πιθανώς μη ασφαλής συνθήκη. 

- Άμεση λειτουργία σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης, ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας, εξασφαλίζει ότι ο γερανός παραμένει ε- 

ντός του διαστήματος επιθεώρησης. Ο φορέας εκμετάλλευσης (ή ο οριζόμενος) εξετάζει οπτικά τον γε- 

ρανό. 

 

Μετακίνηση φορ- 
τίων γύρω ή πάνω από εμπόδια 

 
Ανάλογα με τον τόπο εργασίας, μπορεί να είναι απα- 

ραίτητο να ανυψωθεί ένα φορ- 

τίο γύρω ή πάνω από ένα εμπόδιο που μπλοκά- 

ρει το μονοπάτι ταξιδιού. Όταν συμβαίνει αυτό, εί- 

ναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστεί η πι- 

θανή επίδραση του φορτίου που πέφτει ή που κατα- 

στρέφεται ως αποτέλεσμα πτώσης ή σύγκρου- 

σης. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υ- 

πόψη περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζο- 

νται σε αυτά, τη φύση του εμποδίου και του αντικειμένου που ανυψώνεται, το κόστος, τις προγραμματι- 

κές επιπτώσεις, τον κίνδυνο για την ασφάλεια, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Αν ο ανελκυστήρας θεωρείται συμπτωματικός ή προκατασκευασμένος μετά από προσεκτική ανά- 

λυση, τότε προχωρήστε ως εξής: 

Ελέγξτε ότι όλα τα συστήματα γερανών είναι ενημερωμένα και σε καλή κατάσταση λειτουρ- 

γίας πριν από τη λειτουργία του γερανού. 

Ελέγξτε το άνοιγμα για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση για το φορτίο. 

Ελέγξτε την περιοχή προορισμού για επαρκή απόσταση καθώς και για επαρκή αντοχή δαπέδου για να υ- 

ποστηρίξει το φορτίο με ασφάλεια μόλις τοποθετηθεί κάτω. 

Προσδιορίστε τη θέση του κέντρου βάρους του φορτίου. 

Προσαρτώνται ιμάντες/αλυσίδες/συρματόσχοινα στο φορτίο πάνω από το κέντρο βάρους, όπως καθορίζε- 

ται στο σχέδιο άντωσης. Αν τα μόνα διαθέσιμα σημεία προσάρτησης είναι κάτω από το κέντρο βά- 

ρους, σταθεροποιήστε το φορτίο χρησιμοποιώντας γραμμές. 

Εξισώνει τη φόρτωση σε πολλαπλές ράγες ποδιών και διατηρεί ένα ισορροπημένο φορτίο. 

Προστατέψτε τον εξοπλισμό και το φορτίο από αιχμηρές επιφάνειες και ζημιές. 

Σηκώστε αργά το φορτίο μέχρι να αρχίσει να ανυψώνεται από το έδαφος. Σταματή- 

στε για να δείτε αν το φορτίο θα αυξηθεί ομοιόμορφα ή αν θα κλίνει. Αν το φορτίο κλίνει, χαμηλώστε αμέ- 

σως και επανατοποθετήστε τα στοιχεία για να αποτρέψετε το φορτίο από την εμφάνιση. Επαναλά- 

βετε την τύρφη του ανελκυστήρα δοκιμής. Αν το πρόβλημα επανεμφανιστεί, σταματήστε την ανύ- 

ψωση και επανεξετάστε τις συστάσεις του σχεδίου ανύψωσης για τον εξοπλισμό ανύψωσης κα- 

θώς και τη θέση του κέντρου βάρους του φορτίου. 

Αφού το φορτίο εξισορροπηθεί σωστά, προειδοποιήστε όλους στην περιοχή του επικείμενου ανελκυ- 
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στήρα χρησιμοποιώντας το σύστημα ειδοποίησης της εγκατάστασης (ηχητικός συναγερμός κ.λπ.). 
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Προχωρήστε με την ανύψωση του φορτίου αργά και τη μείωση του φορτίου αργά στον προορι- 
σμό του. Κρατήστε το φορτίο όσο το δυνατόν χαμηλότερα στο έδαφος. Μόνο να αυξήσει το φορτίο ό- 
ταν καθίσταται απαραίτητο να κινηθεί γύρω ή πάνω από ένα εμπόδιο. Χρησιμοποιήστε τα αεροσυνο- 
δούς και τις γραμμές ετικεττών για να καθοδηγήσετε το φορτίο αν χρειάζεται για να το κρατή- 

σει από να προσκρούσει τους τοίχους ή άλλο εξοπλισμό. 
Μόλις το φορτίο είναι εν μέρει μέσα από το άνοιγμα του τοίχου, έχετε έναν βοηθό βεβαιωθείτε ότι εί- 
ναι παρατάσσονται σωστά με τη συσκευή λήψης. 
Χαμηλώστε το φορτίο μόλις το εμπόδιο καθαριστεί. 
Όταν το φορτίο βρίσκεται στην τελική θέση του, χαμηλώστε το αργά, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζε- 
ται σωστά με τυχόν μπλοκ, ξύλα ή άλλες συσκευές υποστήριξης που μπορεί να χρειάζονται. 
Μετακινήστε το φορτίο στο τελικό του προορισμό. 

 

 
Κινούμενα φορτία σε κοντινή απόσταση 

 
 

Ανάλογα με τη θέση εργασίας, μπορεί να είναι απαραίτητο να περά- 

σει ένα φορτίο πολύ κοντά σε στάσιμα αντικείμενα κατά μήκος της δια- 

δρομής του. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσ- 

διοριστεί το ενδεχόμενο βλάβης του φορτίου ή του κοντινού εξοπλι- 

σμού ως αποτέλεσμα πτώσης ή σύγκρουσης. Στους παράγο- 

ντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνο- 

νται, αλλά δεν περιορίζονται, η φύση του εμποδίου και του αντικειμένου που ανυψώνεται, το κό- 

στος, ο προγραμματικός αντίκτυπος, ο κίνδυνος για την ασφάλεια, και οι περιβαλλοντικές επιπτώ- 

σεις. Αν ο ανελκυστήρας θεωρείται συμπτωματικός ή προκατασκευασμένος μετά από προσεκτική ανά- 

λυση, τότε προχωρήστε ως εξής: 

Ελέγξτε ότι όλα τα συστήματα γερανών είναι ενημερωμένα και σε καλή κατάσταση λειτουρ- 

γίας πριν από τη λειτουργία του γερανού. 

Ελέγξτε την απόσταση κατά μήκος της διαδρομής ταξιδιού για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος 

για το φορτίο. 

Ελέγξτε την περιοχή προορισμού για επαρκή απόσταση καθώς και για επαρκή αντοχή δαπέδου για να υ- 

ποστηρίξει το φορτίο με ασφάλεια μόλις τοποθετηθεί κάτω. 

Προσδιορίστε τη θέση του κέντρου βάρους του φορτίου. 

Προσαρτώνται ιμάντες/αλυσίδες/συρματόσχοινα στο φορτίο πάνω από το κέντρο βάρους, όπως καθορίζε- 

ται στο σχέδιο άντωσης. 

Αν τα μόνα διαθέσιμα σημεία προσάρτησης είναι κάτω από το κέντρο βάρους, σταθεροποιήστε το φορ- 

τίο χρησιμοποιώντας γραμμές. 

Εξισώστε τη φόρτωση σε πολλαπλές ράγες ποδιών και διατηρεί ένα ισορροπημένο φορτίο. 

Προστατέψτε τον εξοπλισμό και το φορτίο από αιχμηρές επιφάνειες και ζημιές. 

Σηκώστε αργά το φορτίο μέχρι να αρχίσει να ανυψώνεται από το έδαφος. Σταματή- 

στε για να δείτε αν το φορτίο θα αυξηθεί ομοιόμορφα ή αν θα κλίνει. 

Αν το φορτίο κλίνει, χαμηλώστε αμέσως και επανατοποθετήστε τα στοιχεία για να αποτρέψετε το φορ- 

τίο από την εμφάνιση. 

Επαναλάβετε τον ανελκυστήρα δοκιμής. Αν το πρόβλημα επανεμφανιστεί, σταματήστε την ανύ- 
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ψωση και επανεξετάστε τις συστάσεις του σχεδίου ανύψωσης για τον εξοπλισμό ξακρίσματος κα- 

θώς και τη θέση του κέντρου βάρους του φορτίου. 



 

τhis project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. Τ 

 

Αφού το φορτίο εξισορροπηθεί σωστά, προειδοποιήστε όλους στην περιοχή του επικείμενου ανελκυ- 

στήρα χρησιμοποιώντας το σύστημα ειδοποίησης της εγκατάστασης (ηχητικός συναγερμός κ.λπ.). 

Προχωρήστε με την ανύψωση του φορτίου αργά και τη μείωση του φορτίου αργά στον προορι- 

σμό του. Κρατήστε το φορτίο όσο το δυνατόν χαμηλότερα στο έδαφος. Προχωρήστε πολύ αργά όταν περ- 

νάτε κοντά σε άλλο εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε τους συνοδούς και τις γραμμές ετικετών για να καθοδηγή- 

σετε το φορτίο αν χρειαστεί για να το κρατήσετε από τους τοίχους ή άλλο εξοπλισμό. 

Όταν το φορτίο βρίσκεται στην τελική θέση του, χαμηλώστε το αργά, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζε- 

ται σωστά με τυχόν μπλοκ, ξύλα ή άλλες συσκευές υποστήριξης που μπορεί να χρειάζονται 

 
 
 

Φορτία σε λειτουργία, αναστροφή και κύλιση 

 
Εν αναμονή φορτίου, αναφέρεται στη διαδικασία περιστροφής ενός αντικει- 
μένου έτσι ώστε να βρίσκεται στο πλάι ή στο τέλος του. Οι εναέριοι γερα- 
νοί και οι βαρούλκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανύ- 
ψωση και την αντιστροφή φορτίων, αλλά πριν να επιχειρηθεί μια τέτοια λει- 
τουργία, είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουμε το βάρος του φορ- 
τίου, το κέντρο βάρους και το σημείο κορυφής. Το σημείο αιχμής ενός φορ- 
τίου είναι η γωνία στην οποία θα περιστρέφεται όταν ανυψώνεται. Σύμ- 
φωνα με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που είναι γνωστά μπορούν να επιλε- 
γούν και να τοποθετηθούν σωστά ωστε να αντιστρέψουν ένα φορτίο με α- 
σφάλεια χωρίς φόρτιση σοκ. 

Κατά την ανύψωση ενός φορτίου, το βέλτιστο σημείο ανύψωσης/ανύψω- 
σης είναι ακριβώς κάτω από μια γραμμή που εκτείνεται μέσω του άκρου και του κέντρου βάρους του φορ- 
τίου, όπως φαίνεται στα δεξιά. Μετά την προσάρτηση στο σημείο ανύψωσης/ανύψωσης, ένα φορτίο μπο- 
ρεί να κλίνει προς την πλευρά του ανυψώνοντας τον ανυψωτή και παρέχοντας ένα μικρό ποσό ταξιδιού. 
Κατά την ανατροπή ενός φορτίου, θα πρέπει να μετακινήσετε το ανυψωτικό τόσο κάθετα όσο και οριζό- 
ντια. Αν ο ανυψωτήρας μετακινηθεί μόνο κατακόρυφα, το σημείο άκρου θα σύρει στο δάπεδο, ενδεχομέ- 
νως καταστρέφοντας το φορτίο ή το δάπεδο καθώς γλιστρά. Όταν τα φορτία πρέπει να ανεβαίνουν χω- 
ρίς μετακίνηση ανύψωσης, το σημείο άκρη πρέπει να προστατεύεται με την τοποθέτηση του φορ- 
τίου σε ένα ολίσθηση ή μια κούκλα. Με αυτόν τον τρόπο, η ολίσθηση ή κούκλα διαφάνειες στο πά- 
τωμα μέχρι το φορτίο είναι πλήρως ανυψωμένο. Η ολίσθηση ή κούκλα μπορεί στη συνέχεια να αφαιρε- 
θεί και το φορτίο να ρυθμιστεί. 
Το σημείο άκρων και το σημείο ανύψωσης πρέπει να βρίσκονται ακριβώς για να αποτρέψουν το φορ- 
τίο από την ανύψωση και το γύρισμα. Αν το σημείο ανύψωσης βρίσκεται πάνω από τη γραμμή που εκτεί- 
νεται από το σημείο άκρου έως το κέντρο βάρους, το φορτίο θα αναστραφεί και θα ανυψωθεί από το δά- 
πεδο, προκαλώντας την περιστροφή ανεξέλεγκτα, όπως φαίνεται στα δεξιά. 
Ταυτόχρονα, αν το σημείο ανύψωσης είναι πολύ χαμηλό, το συρματόσχοινο δεν θα συγκρατηθεί σε έ- 
νταση, και έτσι δεν μπορεί να επανατεντώσει το φορτίο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Όταν συμβαί- 
νει αυτό, το συρματόσχοινο θα χαλαρώσει, επιτρέποντας στο φορτίο να πέσει ξαφνικά και να συντρι- 
βεί στο πάτωμα. Ένα φορτίο που ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστραφεί καθώς πέ- 
φτει και μπορεί να προκαλέσει παράπλευρες ζημιές σε ιδιοκτησία ή προσωπικό. 
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Χειροκίνητα αλυσοπρίονα έρχονται σε μια ποικιλία τύπων, σχήματα, μεγέθη, α- 
νυψωτικές ικανότητες, και διάφορα χαρακτηριστικά / ελέγχους. 
Αυτές οι χειροκίνητα ανυψωτικές συσκευές επιτρέπουν σε ένα άτομο να σηκώ- 
σει βαριά φορτία (πολλαπλοί τόνοι) με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων μείω- 
σης για να παρέχει ένα μηχανικό πλεονέκτημα και έτσι να μειώσει την ποσό- 
τητα της προσπάθειας (μυϊκή ενέργεια) που απαιτείται για την ανύψωση ε- 
νός φορτίου. 
Υπάρχουν 3 κοινοί τύποι χειροκίνητων αλυσοπρίονων που χρησιμοποιού- 
νται σε ξάρτια, που παρουσιάζονται παρακάτω. Κάθε μία από αυτές λειτουρ- 

γεί με βάση μια διαφορετική αρχή, και έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της κατά τη διαδικα- 
σία επιλογής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μειονεκτήματα 

Ανυψωτήρας γραναζιών 
Αρχή λειτουργίας 
Ο μηχανισμός στο εσωτερικό του μπλοκ είναι μια διά- 
ταξη σκουλήκι και πινιόν. Η αλυσίδα του χεριού είναι ένας α- 
τέρμονος βρόχος που περιστρέφεται το μηχανισμό. Η αλυ- 
σίδα φορτίου κατεβαίνει απευθείας από το μπλοκ. 
Πλεονεκτήματα 
Πιο αποτελεσματική από διαφορικές βαρούλκα 
Μπορεί να αναστείλει με ασφάλεια ένα φορτίο όταν η αλυ- 
σίδα του χεριού απελευθερώνεται επειδή το γρανάζι του σκου- 
ληκιού δεν μπορεί να οδηγηθεί από το γρανάζι του. 

 
Λιγότερο αποτελεσματικό από ένα ανυψωτικό. 

 
 
 
 
 

 
Ανυψωτήρας γραναζιών 
Αρχή λειτουργίας 
Χρησιμοποιεί μια διάταξη γραναζιών που ονομά- 
ζεται ήλιος και πλανητικό γρανάζι. Η ρόδα χε- 
ριών είναι συνδεδεμένη με τον ήλιο εργα- 
λείων. Καθώς ο ήλιος στρέφεται, ολόκληρη η ο- 
μάδα των πλανητικών γραναζιών περιστρέφε- 

ται αργά. Ο τροχός φορτίου περιστρέφεται πολύ πιο αργά από τον ήλιο, παρέχοντας τη μείωση της ταχύ- 
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τητας που απαιτείται για να λειτουργήσει ο ανυψωτήρας. 
Πλεονεκτήματα 
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Ο πιο αποτελεσματικός χειροκίνητος ανυψωτήρας αλυσίδας. 
Ενσωματώνει ένα συμπλέκτη που γλιστρά αν ο ανυψωτήρας είναι υπερφορτωμένος πέρα από την α- 
σφαλή ικανότητα ανύψωσης για να κρατήσει το φορτίο από να ανυψωθεί. 
Μειονεκτήματα 
Απαιτεί ένα φρένο τριβής (συνήθως ένα αυτόματο χαρακτηριστικό / μερικά έχουν χειροκίνητη απελευθέ- 
ρωση φρένων) για να κρατήσει ένα φορτίο ψηλά όταν η αλυσίδα χέρι απελευθερώνεται λόγω του μειωμέ- 
νου ποσού της τριβής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή χρησιμοποιούνται καταχρηστικά, τα χειροκίνητα βα- 
ρούλκα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απώλεια παραγωγής και σοβαρό τραυματισμό. Πρέ- 
πει να χρησιμοποιούνται ασφαλείς και ορθές πρακτικές ξάρτια σε συνδυασμό με τις εργασίες ανύψωσης 

 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
 

Λειτουργία ενός χεριού που λειτουργεί ως αλυσίδα για τον ανυψωτήρα περιλαμβάνει περισσό- 
τερα από το τράβηγμα της αλυσίδας χέρι. Η χρήση αυτών των βαρούλκων υπόκειται σε ορισμένους κινδύ- 
νους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μηχανικά μέσα, αλλά μόνο με την άσκηση της νοημοσύ- 
νης, της φροντίδας, της κοινής λογικής και της εμπειρίας στην πρόβλεψη των κινήσεων που θα προκύ- 

ψουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των βαρούλκων. 
 

Απαιτήσεις επιθεώρησης πριν από τη χρήση 
 

Οι επιθεωρήσεις πριν από τη χρήση πρέπει να διενεργούνται από καθορισμένο πρόσωπο, το οποίο προσ- 
διορίζει αν οι διαπιστωθείσες συνθήκες συνιστούν κίνδυνο και αν απαιτείται λεπτομερέστερη επιθεώ- 

ρηση. 
Δεν απαιτούνται αρχεία για συχνές επιθεωρήσεις. 
Επιθεωρήστε καθημερινά πριν από τη χρήση και συχνά κατά τη χρήση 

 
Ταυτοποίηση 

 
Ο ανυψωτήρας πρέπει να αναγράφουν το όνομα, το μοντέλο, τον αριθμό σειράς και την ονομαστική χω- 
ρητικότητα φορτίου που είναι προσαρτημένα σε πινακίδα ή ετικέτα, ή να έχει χυθεί, σφυρηλατη- 
θεί ή σφραγιστεί στον ανυψωτήρα ή το φορτίο. 

 
Προειδοποιήσεις και ετικέτες 

 

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες στον ανυψωτή ή να βρίσκονται στο τεμάχιο και να ανα- 
γράφουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας. Οι ετικέτες πρέπει να συμμορφώνο- 
νται με τον σχετικό κανονισμό και να περιλαμβάνουν προειδοποιητική γλώσσα κατά: 

 
 Ανύψωση περισσότερο από την ονομαστική ικανότητα φορτίου
 Λειτουργώντας ανυψωτήρας με στριμμένα, kinked, ή χαλασμένη αλυσίδα
 Λειτουργία κατεστραμμένων ή δυσλειτουργικών ανυψωτήρων
 Ανύψωση ανθρώπων ή ανύψωση φορτίων πάνω σε ανθρώπους
 Ανυψωτήρας λειτουργίας πλην εκείνων με ανθρώπινη δύναμη
 Κατάργηση ή απόκρυψη ετικετών.
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Επιθεωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Μηχανισμός λειτουργίας για σωστή λειτουργία, σωστή ρύθμιση και ασυνήθιστους ήχους

 Σύστημα πέδησης ανύψωσης για ορθή λειτουργία

 Άγκιστρο, & μάνδαλα αν χρησιμοποιείται

  Αλυσίδα φορτίου ανυψωτήρα, αποκορύφωμα και σχοινί ανυψωτήρα για συμμόρφωση με τις συ- 

στάσεις του κατασκευαστή.

Λειτουργίες πριν από την ανύψωση 

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει: 

 Εκπαιδευτεί.

 Δεν κάνει προσαρμογές ή επισκευές, εκτός αν είναι κατάλληλα.

 Αναφορά μη τυποποιημένων συνθηκών.

 Να μην λειτουργεί ανυψωτήρας εκτός λειτουργίας.

 Μην χρησιμοποιείτε την αλυσίδα ή το σχοινί ως έδαφος συγκόλλησης.

 Μην επιτρέπετε ηλεκτρόδια συγκόλλησης να έρθουν σε επαφή με τον ανυψωτή.

 Λειτουργεί μόνο χειροκίνητα (χειροκίνητη ισχύς) από έναν χειριστή.

 
Λειτουργίες βαρούλκου 

 
 Το σχοινί ή η αλυσίδα ανυψωτήρα δεν τυλίγεται γύρω από φορτίο

  Πριν από την κίνηση του φορτίου, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι αλυσίδες δεν εί- 

ναι καμμένες ούτε στριμμένες μεταξύ τους

  Ο ανυψωτήρας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός αν το σχοινί ή η αλυσίδα κάθεται σωστά στο τύ- 

μπανο, τις προστατευτικές ταινίες ή τους οδοντωτούς τροχούς

  Ο ανυψωτήρας λειτουργεί μόνο αν είναι κεντραρισμένος πάνω από το φορτίο, εκτός αν έχει ε- 

γκριθεί από ειδικευμένο άτομο

  Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν πρέπει να παραλαμβάνει φορτίο που υπερβαίνει την καθορισμένη 

χωρητικότητα φορτίου στον ανυψωτήρα ή στον όγκο φορτίου, εκτός από τις εγκεκριμένες δοκι- 

μές ή τους προκατασκευασμένους ανελκυστήρες

  Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διατάξεις περιορισμού της υπερφόρτωσης ανυψω- 

τήρα για τη μέτρηση του μέγιστου φορτίου που πρέπει να ανυψωθεί

  Κάθε φορά που χειρίζεται φορτίο που προσεγγίζει την ικανότητα φόρτισης, ο χειριστής ελέγ- 

χει τη δράση της πέδης ανύψωσης ανυψώνοντας το φορτίο ακριβώς μακριά από στηρίγ- 

ματα και συνεχίζοντας μόνο αφού επαληθεύσει ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί σωστά

  Σε περίπτωση και μόνο που το προβλέπει η διάταξη του κατώτερου ορίου, το φορτίο δεν πρέ- 

πει να μειώνεται κάτω από το σημείο όπου παραμένουν λιγότερα από δύο περιτυλίγματα σχοι- 

νιού στην αγκύρωση του τυμπάνου ανύψωσης



 

τhis project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. Τ 

 

Συμβουλές ανάδειξης 
 
 

 Ποτέ μην τυλίξετε ένα συρματόσχοινο εντε-

λώς γύρω από ένα γάντζο. Η στενή ακτίνα θα βλά- 

ψει το σφεντόνα. 

  Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι ισορροπημένο στο γά- 

ντζο. Η εκκεντρική φόρτωση μπορεί να μειώσει επικίν- 

δυνα την παραγωγική δυναμικότητα

 Ποτέ στο σημείο-φορτίο ένα γάντζο εκτός αν έχει σχεδια- 

στεί και βαθμολογηθεί για τέτοια χρήση. Η φόρ-

τωση σε σημείο μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα περισσότερο από το μισό. 

 Ποτέ μην τυλίγετε το σχοινί ανύψωσης γερανού γύρω από το φορτίο. Τοποθετήστε το φορ- 

τίο στο άγκιστρο γερανού με ιμάντες ή άλλες διατάξεις ξάρπαξης.

 Αποφύγετε κάμψη συρματόσχοινο κοντά προσαρτημένα εξαρτήματα ή στα τμήματα των ματιών
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LU 2.6 Λειτουργίες αποβίβασης 

 
 

Το Reeving αναφέρεται στη διαμόρφωση του συρματόσχοι- 
νου, των μπλοκ και του τυμπάνου του ανυψωτήρα. Άρση των επι- 
πτώσεων κεφάλι-δωμάτιο, την ταχύτητα ανύψωσης και την ικανό- 
τητα με την αύξηση του μηχανικού πλεονεκτήματος του ανυψω- 
τήρα. Η αντιστροφή καθορίζει επίσης αν ο ανυψωτήρας έχει πλευ- 
ρική κίνηση αγκίστρου ή πραγματική κάθετη άνωση. 

 

Οι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται στην αποκάλυψη είναι μο- 
νός, διπλός και μέρος. Μονός ή διπλός αναφέρεται στον α- 
ριθμό των σχοινιών που προέρχονται από το τύμπανο. Ένα μέ- 
ρος ασχολείται με το μηχανικό πλεονέκτημα που αποκτά- 
ται από την πολλαπλή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, με δύο-μέ- 
ρος ενιαία οπισθοδρόμηση (2PS) το φορτίο κατανέμε- 
ται πάνω από τα δύο μέρη, και το μηχανικό πλεονέκτημα διπλα- 
σιάζει την ικανότητα του ενός μέρους οπισθοδρόμηση, αλλά μειώ- 
νει κατά το ήμισυ την ανύψωση ή τη μείωση της ταχύτητας του γά- 
ντζου. 

 

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν το φορτίο να μην κινείται δε- 
ξιά ή αριστερά του κεντρικού άξονα του ανυψωτήρα ενώ ανυψώ- 
νεται. Αυτό ονομάζεται πραγματική κάθετη άνωση και απαιτεί κα- 
θαρό ελεύθερο χώρο από την απλή σκίαση. 

 
Δωμάτιο: ορισμένες εφαρμογές απαιτούν ότι η από- 
σταση από το κάτω μέρος της δέσμης για να σέλα του γά- 
ντζου πρέπει να κρατηθεί στο ελάχιστο. Αυτή η διάσταση θα καθο- 
ρίσει αν απαιτείται ένα τυπικό ή κλειστό ελεύθερο δωμάτιο. 

 
Πλευρική διαδρομή αγκίστρου: Ορισμένες εφαρμογές απαι- 
τούν ότι το φορτίο, όταν ανυψώνεται, δεν κινείται δεξιά ή αρι- 
στερά από τον κεντρικό άξονα ανυψωτήρα. Αν η απαίτηση αυτή εί- 
ναι γνωστή, πρέπει να χρησιμοποιείται πραγματικός κατακόρυ- 
φος ανυψωτήρας. Αυτά περιγράφονται ως δύο μέρη δι- 

πλό (2PD) ή τέσσερα μέρη διπλό (4PD) και είναι διαθέσιμα και στα δύο παράλληλα ή σταυρωτά τοποθετη- 
μένα ανυψωτικά μηχανήματα. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ 
 

Οι παρακάτω συμβουλές θα βοηθήσουν να μην εμποδίζεται η διαδικασία block reeving: 
 

 Αν το στάσιμο μπλοκ έχει περισσότερες από δύο θήκες, η γραμμή του μολύβδου θα πρέπει να το- 
ποθετηθεί στις θήκες cen-tre για να ισορροπήσει το μπλοκ υπό φορτίο.

 Όταν και τα δύο μπλοκ έχουν τον ίδιο αριθμό μανικιών, το σχοινί αδιέξοδο (becket) συνδέε- 
ται με το στατικό μπλοκ. Όταν ο αριθμός των μανικιών ανά μπλοκ ποικίλλει, το becket εί- 
ναι στο μπλοκ με τα λιγότερα μανίκια.

 Κατά την αποκάλυψη, το άκρο του becket θα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω των μπλοκ ξεκινώ- 
ντας από όπου η γραμμή μολύβδου ex-its, και συνέχισε μέσω προς τη σύνδεση becket. Αυτό εξα- 
λείφει το τράβηγμα όλου του συρματόσχοινου μέσω των μπλοκ.

 Πριν από την κλίση, τοποθετήστε τα μπλοκ όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους. Αυτό κά- 
νει τη διαδικασία πολύ ευκολότερη με λιγότερο σχοινί σύρμα για να τραβήξει μέσα.
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 Οι δημοφιλείς μέθοδοι για την τακτοποίηση συρματόσχοινο και μανδύες για να αποκτήσουν μη- 

χανικό πλεονέκτημα είναι δέσιμο, τετράγωνο τρά-

βηγμα, και να παραλείψει την αποκάλυψη 

 
Δέσιμο 

 
Το δέσιμο είναι μια πολύ απλή μέθοδος για να βά- 
λει το σχοινί μέσα από ένα σύνολο μπλοκ. Το άκρο του συρμα- 
τόσχοινου τροφοδοτείται μέσω του εξωτερικού περιβλήμα- 
τος στο άνω μπλοκ, να συνεχίσει μέσω του εξωτερικού περι- 
βλήματος στο ταξιδιωτικό μπλοκ, μέχρι το δεύτερο περιβλήμα- 
τος στο άνω μπλοκ, και κάτω στο δεύτερο περιβλήμα- 
τος στο μπλοκ ταξιδίου. Αυτή η μέθοδος συνεχίζεται μέ- 
χρι την τελευταία θήκη. Becket από το τέλος, όπως στην εικόνα: 

 
 Το κύριο μειονέκτημα του δέματος εί-

ναι ότι η γραμμή μετακινείται πολύ πιο γρή- 
γορα στη μία πλευρά, αυτό γέρνει τα μπλοκ, προκαλώ- 
ντας τη γραμμή να τρίψει και να φορέσει τα στηρίγ- 
ματα μπλοκ. 

 Τα πλεονεκτήματα του δεσίματος είναι: επιτρέ-
πει τα μπλοκ να έρθουν κοντά (σημαντικό όπου το κε- 
φάλι-δωμάτιο είναι σε ένα ασφάλιστρο) και δεν υπάρ- 
χουν αντίστροφες στροφές. 

 Τα περισσότερα σύνολα των μπλοκ μπορεί να είναι τετράγωνο ορθογώνιο σε δύο τύπους των μο- 
τίβων. Η καλύτερη μέθοδος έχει τη γραμμή μολύβδου που εξέρχεται από ένα από τα κεντρικά ψα- 
λίδια για την ισορροπία. Ο άλλος έχει την πρώτη γραμμή που βγαίνει από ένα τελειωμένο μαν- 
δύα. Μια ανώμαλη έλξη μπλοκ είναι εν μέρει αντισταθμίζεται εδώ με την επό-
μενη γραμμή που βγαίνει από το μανδύα στο αντίθετο άκρο 
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Τι επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 

Γνώση: 
 Αριθμητική για τον υπολογισμό της χωρητικότητας και των ορίων φορτίου εργασίας
 Σχεδιασμός και λειτουργίες ανυψωτικού εξοπλισμού
 Εργαλεία και εξοπλισμός και διαδικασία χρήσης τους
 Είδη συρματόσχοινων και ιμάντες
 Διαμορφώσεις σφεντόνα

 
Δεξιότητες και ικανότητες: 

 Για να επιλέξτε προηγμένο εξοπλισμό ξάρτια
 Σύνδεση εξοπλισμού
 Αφαίρεση προηγμένου εξοπλισμού ξακρίσματος
 Σαφής επικοινωνία, κοινή χρήση πληροφοριών, ακρόαση και κατανόηση
 Ανάγνωση και ερμηνεία οδηγιών, εντολών εργασίας και σχετικής τεκμηρίωσης
 Γραπτές δεξιότητες για την τεκμηρίωση των κινδύνων για την κακή καταγραφή ή αναφορά σφαλ- 

μάτων
 Συμμορφωση με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πρότυπα κώδικες πρακτικής
 Σχεδιασμός και προετοιμασία για λειτουργία
 Μετακίνηση μεταλλεύματος αφαίρεση, θέση και ασφαλή φορτία
 Αποτελεσματικά και με ασφάλεια εκτελούν προηγμένες λειτουργίες ξάρτια
 Επαλήθευση προβλημάτων και σφαλμάτων εξοπλισμού και επίδειξη κατάλληλων διαδικασιών α- 

πόκρισης
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1. Χρησιμοποιήστε τα βάρη των κοινών υλικών πίνακα στη μονάδα εκμάθησης 2.3 αυτού του εγ- 

χειριδίου για να υπολογίσετε το βάρος μιας πλάκας χάλυβα 4 m πλάτος x 10 m μή- 

κος x 1 m πάχος. 

 

2. Υπολογίστε το κέντρο βάρους αυτού του μπλοκ σκυροδέματος. 

3. Οι περισσότεροι συνθετικοί ιστοί ιμάντες αποτελούνται από ποιο από τα ακόλουθα: 

 πολυεστέρας 

 νάιλον 

 ακετόνη 

4. Γράψτε τέσσερεις τύπους κύριου συρματόσχοινου 

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι Λανθασμένη: 

Ο χειριστής θα πρέπει να ελέγχει ότι όλος ο εξοπλισμός είναι ενημερωμένος και σε κατάλληλη κ 

ατάσταση λειτουργίας πριν από τη λειτουργία γερανού. 

 Ο χειριστής δεν χρειάζεται να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του γερανού ή του ανυψ 

ωτήρα και να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας για τους χειριστές. 

Ο γερανός, ανυψωτήρας ή εξοπλισμός συναρμολόγησης δεν πρέπει να φορτώνεται πέραν της ο 

νομαστικής χωρητικότητας, εκτός αν πρόκειται για σκοπούς δοκιμής. 

6. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: Κατά την επιλογή ενός συρματόσχοινου, το πρώτο πράγμα που πρέ- 

πει να ληφθεί υπόψη είναι το φορτίο εργασίας, δεδομένου ότι ανάλογα με το φόρτο εργα- 

σίας και τον παράγοντα ασφάλειας, θα έχουμε τη δύναμη σπάσιμο συρματόσχοινων. 

7. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ : Η ανύψωση και η ανύψωση για συνήθεις ανελκυστήρες που απαιτούν χειρι- 

στή και ανυψωτή δεν διαθέτουν καθορισμένο επικεφαλής. 

8. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: Στις επιχειρήσεις γερανογέφυρας, η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας έ- 

τσι ώστε όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην ανύψωση να γνωρίζει τι συμβαίνει. 

9.  ΝΑΙ ή ΟΧΙ: Πρέπει ο χειριστής γερανού να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που ενέχο- 

νται στις λειτουργίες γερανού; 

10. Διαλέξτε το σωστό: 

Το διπλό εμπόδιο καλάθι: 
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 χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ενός φορτίου με την προσάρτηση ενός άκρου του σφεντόν 

α στο άγκιστρο, στη συνέχεια, περνώντας το άλλο άκρο κάτω από το φορτίο και την προσάρ- 

τησή του στο γάντζο. 

 αποτελείται από δύο μονά χτυπήματα στο καλάθι που τοποθετούνται κάτω από το φορτίο. 

 είναι ένα καλάθι hitch τυλιγμένο εντελώς γύρω από το φορτίο και συμπιέζοντας το και όχι απλά 

την υποστήριξη. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαγράμματα φορτίου και υπολογισμοί βάρους φορτίου 

Ενδεικτικός χρόνος μονάδων μάθησης (LU): (4 ώρες) 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Αυτή η ενότητα θα εξετάσει τις διάφορες πτυχές των λειτουργιών γερανών, τη φόρτωση των γερα- 
νών, το χειρισμό των φορτίων, την ασφάλεια κατά το χειρισμό των φορτίων και την ασφάλεια των λει- 
τουργιών γερανών. Δίνει μια εισαγωγή για τον τρόπο υπολογισμού των ορίων φορτίου, καθώς και τους πι- 
θανούς κινδύνους που συναντώνται κατά τη λειτουργία γερανών, τις ρυθμίσεις ασφαλείας που πρέ- 
πει να ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού μαζί με τον εξοπλισμό. Περισ- 
σότερες λεπτομέρειες για κάθε μία από τις μονάδες μπορούν να βρεθούν ακολουθώντας τους συνδέ- 
σμους σε βίντεο και πόρους που παρέχονται, καθώς και με τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Για την εισαγωγή μαθητών σε διάφορα μέσα και συσκευές ασφάλισης φορτίων
 Να είναι σε θέση να υπολογίσει τις εκτιμήσεις φορτίων, και τα καλύτερα περιβάλλοντα για το χει- 

ρισμό φορτίων

 Για την κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στην ασφάλεια του χειρισμού των φορτίων, τη σημα- 

σία του συντονισμού των ματιών με τα χέρια και την αποφυγή των κινδύνων.
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LU 3.1 Προσδιορισμός βαρών φορτίου γερανού 
 

Πριν από κάθε ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος πρέπει να καθορίζει το συνολικό βάρος του φορτίου. Με αυ- 
τόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι ο γερανός είναι ικανός να εκτελέσει τη λειτουρ- 
γία και η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν τίθεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν διάφοροι παράγο- 
ντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του φορτίου ανύψωσης, όπως ο τύπος του γε- 
ρανού που χρησιμοποιείται, οι τύποι των λασπωμένων ανύψωσης και το υλικό ξάρτια, σφεντόνα και σφε- 
ντόνα γωνία. Σε αυτόν τον υπολογισμό, όλα τα ανυψωτικά εργαλεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συ- 
μπεριλαμβανομένων καλωδίων, σχοινιών, δοκών, γάντζου και οτιδήποτε κάτω από αυτό. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χειριστής γερανού θα ανυψώνει το ίδιο φορτίο σε τακτική βάση, σε τέ- 
τοιες περιπτώσεις το βάρος φορτίου δεν χρειάζεται να υπολογίζεται κάθε φορά. 
Το ίδιο το φορτίο μπορεί να επισημαίνεται από τον κατασκευαστή ή έχει προηγουμένως ζυγιστεί, έ- 
τσι το φορτίο πρέπει να ελέγχεται πάντοτε για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ή βάρη. Εργαλεία ό- 
πως ειδικές κυψέλες φορτίου ή δυναμομετρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί το ακρι- 
βές βάρος του φορτίου. Η κυψέλη φορτίου συνδέεται μεταξύ του γάντζου και του φορτίου και το βά- 
ρος του φορτίου διαβάζεται από την κυψέλη φορτίου. Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δυ- 
ναμομετρικών κυψελών και δυναμοδεικτών. 

 

 

 

Σχήμα 3.1 - Δυναμομετρικά και δυναμόμετρα που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση του βά- 
ρους του φορτίου. 

 
Αν το αντικείμενο δεν είναι σημειωμένο με το βάρος του, και τα σχέδια σχεδιασμού είναι διαθέ- 
σιμα, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το βάρος της συναρμολόγησης είναι γενικά πα- 
ρούσα. Για τα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν από άλλη εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιεί- 
ται η φορτωτική προσγείωσης, καθώς αυτό θα έχει ένδειξη του φορτίου. Κατά τη μεταφορά μικρότε- 
ρων φορτίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ζυγαριές δαπέδου. 
Αν το βάρος δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο, το φορτίο πρέπει να υπολογιστεί με την πρώτη ανεύ- 
ρεση του όγκου. Ο όγκος μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση των τύπων για τα βασικά γεωμετρικά σχή- 
ματα, όπως κύλινδροι, σφαίρες και κύβους. Αφού βρεθεί η γενική εκτίμηση του όγκου, η πυκνότητα του υ- 
λικού πρέπει να αποναρκοθετηθεί. Το κατά προσέγγιση βάρος του φορτίου μπορεί να βρεθεί με πολλα- 
πλασιασμό της πυκνότητας με τον όγκο. Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο υπολογι- 
σμού της πυκνότητας ενός κοίλου σωλήνα χάλυβα που φαίνεται στο σχήμα 3.2. 
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Figure 3.2 - Κοίλος κύλινδρος από χάλυβα. 

Σχήμα 3.2 - 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋𝑟2 × ℎ 

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = (𝜋 × 1.52 × 8) − ((𝜋 × (1.5 − 0.04)2 × 8) 

= 56.55 − 53.57 

= 2.98𝑚3 

 

 
Η πυκνότητα του χάλυβα είναι 8050kg/m3 

Έτσι, η πυκνότητα πολλαπλασιάζεται με τον όγκο για να βρεθεί η μάζα του κυλίν- 

δρου: 8050 x 2,98 = 23989 kg 

 

3.2 Ικανότητα γερανών 
 

Η ικανότητα φόρτωσης γερανού είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία ανύψωσης, όταν παραμε- 
λείται η ασφάλεια των εργαζομένων και διακυβεύεται η ακεραιότητα του γερανού και του φορ- 
τίου. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια νέα λειτουργία ανύψωσης, η χωρητικότητα φορτίου γερα- 
νού θα πρέπει να υπολογίζεται καθώς ποικίλλει ανάλογα με ορισμένες παραμέτρους, όπως η περιοχή α- 
νύψωσης και ο τύπος ανυψωτήρα. Οι κύριες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον υπολογι- 
σμό της χωρητικότητας του γερανού είναι οι ακόλουθες: 

 
Κατανόηση του εξοπλισμού: Ο χειριστής γερανού πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τον εξοπλι- 
σμό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση. Όπως ο τύπος του γερανού, αν ο γερανός θα είναι ένας κι- 
νητός γερανός ή χαρτικά κατά τη μεταφορά του φορτίου και ο τύπος της ζάντας που θα χρησιμοποιη- 
θεί για το φορτίο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα παρέχουν μια ένδειξη της σταθερότητας και του τύ- 
που του ανελκυστήρα που θα πραγματοποιηθεί. 

 
Μέτρηση γεωμετρικών στοιχείων: Η γεωμετρία της μηχανής πρέπει να είναι γνωστή στον χειριστή του γε- 
ρανού για ακριβή υπολογισμό φορτίου. Τέτοια γεωμετρικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον βραχίονα, τον α- 
νυψωτή και το έδαφος, που σχηματίζουν ένα τριγωνικό σχήμα. Μετρώντας αυτό το φανταστικό τρί- 
γωνο, ο υπολογισμός του φορτίου γερανού μπορεί να βρεθεί με ακρίβεια. Ο τύπος που χρησιμοποιεί- 
ται για τη μέγιστη χωρητικότητα γερανών είναι ο εξής: (r)(hC)/100 
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Όπου: 
R = Ακτίνα μεταξύ εδάφους και φορτίου 
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hC = ύψος ανύψωσης πολλαπλασιασμένο επί την ικανότητα 
 

Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα φόρτωσης: Μερικοί γερανοί και ανυψωτικός εξοπλισμός έρχο- 
νται με ένα διάγραμμα φορτίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρείτε εύκολα την ικανότητα φορ- 
τίων γερανών χωρίς εκτεταμένους υπολογισμούς. Το εγχειρίδιο ή ο οδηγός που έρχεται με το γε- 
ρανό θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται πριν από ένα νέο ανελκυστήρα. 
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3.3 Διαγράμματα φόρτωσης 
 

Το διάγραμμα φορτίου που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι για το συγκεκριμένο όχημα, κα- 
θώς αν και οι γερανοί είναι παρόμοιοι σε λειτουργία, μπορεί να διαφέρουν στις μεθόδους φόρτω- 
σης και τις χωρητικότητες. Ακολουθώντας τον πίνακα φορτίου του γερανού, εξασφαλίζεται η ασφά- 
λεια του χειριστή του γερανού και του λοιπού προσωπικού. Αν αγνοηθεί το διάγραμμα φορτίου του γερα- 
νού ή χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα φορτίου από έναν διφασικό γερανό, μπορεί να προκύψει ανα- 
τροπή ή δομική αποτυχία. Παράδειγμα διαγράμματος φορτίου παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3. Το διά- 
γραμμα αυτό απεικονίζει τις ονομαστικές και ακαθάριστες ικανότητες ενός γερανού. Οι αριθμοί στην ε- 
πάνω γραμμή δείχνουν το μήκος του βραχίονα ενώ εκείνοι στην αριστερή στήλη αντιπροσωπεύουν την α- 
κτίνα λειτουργίας. Ακολουθώντας τη στήλη γωνίας κλίσης και τέμνοντας τη στήλη μήκους ακτίνας/βραχί- 
ονα μπορεί να προσδιοριστεί η μεικτή χωρητικότητα του γερανού (του διαγράμματος φορτίου που φαίνε- 
ται στο σχήμα 6). Αυτό μπορεί επίσης να βρεθεί ακολουθώντας τη στήλη ακτίνα και τέμνοντας το μήκος 
του βραχίονα. Αν το jib στοιβάζεται στη βάση του βραχίονα, η σειρά με την ένδειξη «Stowed jib de- 
ductions» χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τα φορτία 

 

Σχήμα 3.3 - Γράφημα φόρτωσης δείχνει φορτία που κυμαίνονται με διαφορετικές γωνίες έκρηξη. 
 

 
Για να βρείτε τον δείκτη ικανότητας γερανού για το διάγραμμα φορτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακό- 
λουθος τύπος: 
(Μέσος όρος (ακτίνα x μέγ. (ύψος ανύψωσης x χωρητικότητα))/100 

 

 
Το διάγραμμα φορτίου της Εικόνας 3.4 προέρχεται από έναν γερανό Liebherr και θα χρησιμοποιη- 
θεί ως ένα ακόμα παράδειγμα για τον τρόπο ανάγνωσης ενός διαγράμματος φόρτωσης. Το 200T αναφέρε- 
ται ως ακαθάριστη χωρητικότητα (σε τόνους) που μπορεί να ανυψώσει ο γερανός. Ωστόσο, η πραγμα- 
τική χωρητικότητα φορτίου αναφέρεται ως καθαρή χωρητικότητα. Η πάνω σειρά δείχνει τα μήκη της έκρη- 
ξης που είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο γερανό. Όπως φαίνεται από αυτήν την εικόνα, τα μήκη ποι- 
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κίλλουν από 13,2 έως 72 μέτρα. Στην αριστερή στήλη φαίνεται η ακτίνα λειτουργίας του γερανού. Αυτό α- 
ναφέρεται στην ικανότητα στροφής στην οποία μπορεί να λειτουργήσει ο κινητός γερανός. Οι άλλοι αριθ- 
μοί στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το βάρος σε τόνους του φορτίου. 

 

 

Σχήμα 3.4 - Διάγραμμα φορτίου ενός κινητού γερανού Liebherr LTM 1200-5.. 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Όλα τα φορτία που αναφέρονται στο διάγραμμα φορτίου δεν είναι τα πραγματικά φορτία που ο γερα- 
νός μπορεί να ανυψώσει στο γάντζο του, είναι μικτές / ονομαστικές χωρητικότητες, ενώ το πραγμα- 
τικό φορτίο που μπορεί να ανυψωθεί είναι η καθαρή χωρητικότητα. Αυτή η καθαρή χωρητικό- 
τητα δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί. Η μεικτή χωρητικότητα περιλαμβάνει τον κατάλογο όλων των βα- 
ρών που εκκενώνονται από την έκρηξη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοιβάζονται, τοποθετού- 
νται ή κρέμονται από την άκρη. Αυτές ονομάζονται μειώσεις δυναμικότητας, και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 Βάρος του κύριου μπλοκ φορτίου 

 Αποτελεσματικό βάρος του jib (αυτό μπορεί επίσης να στοιβάζονται ή να ανοίγουν και αχρησιμο- 
ποίητα) 

 Βάρος όλων των καλωδίων (κρέμεται) 

 Βάρος όλων των σχοινιών 

 Βάρος φορτίου 
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 Βάρος της μπάλας γενικής επισκευής. 
 

Αυτά αποτελούν απλώς μια ένδειξη των ικανοτήτων που πρέπει να αφαιρούνται από τη μεικτή παραγω- 
γική ικανότητα και μπορεί να διαφέρουν από τον έναν κατασκευαστή στον άλλο. 
Το διάγραμμα που φαίνεται στην Εικόνα 3.5 δείχνει την ανύψωση της μικτής χωρητικότητας στο λοξό η ο- 
ποία μπορεί να προσδιοριστεί με την πρώτη επιλογή της γωνίας λοξότμησης και λοξότμησης. Αυτές οι τι- 
μές αφορούν μεταφορές για ύψη 24 ή 40 πόδια. Κατά τη χρήση διαγραμμάτων φορτίου από διαφορετι- 
κούς κατασκευαστές, ο χειριστής γερανού μπορεί να παρατηρήσει διαφορετικές ορολο- 
γίες για την pinned boom ex-tension, όπως ορολογίες περιλαμβάνουν μύγα, jib ή boom, οι οποίες αναφέ- 
ρονται όλες στο ίδιο μέρος. Το διάγραμμα φορτίου στο σχήμα-ure 3.5 είναι για έναν γε- 
ρανό Link Belt που χρησιμοποιείται κατά την ανύψωση με την μύγα. 

 

Figure 3.5 - Gross capacities chart. 

 

Σχήμα 3.6 - Λειτουργίες δραγόνων, σφιγκτήρων και μαγνητών με τη χρήση γερανών. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι βαθμολογίες γράφημα φόρτωσης δεν ισχύουν για τη συγκεκριμένη λει- 
τουργία ανύψωσης. Τέτοιες λειτουργίες παραγωγής περιλαμβάνουν τη χύτευση σκυροδέματος, την ανέ- 
γερση χάλυβα και μαγνήτη, την εργασία dragline και clamshell, το τελευταίο που φαίνεται στο Σχήμα 3.6. 

 

Άλλες περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η καθορισμένη χωριτικότητα του διαγράμματος φόρτωσης εί- 
ναι σε λειτουργίες με υψηλό ρυθμό περιστροφής, δηλαδή όταν ο γερανός ξεκινά και στα- 
ματά με ταχύ τρόπο προκαλώντας πλευρική φόρτιση. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν in-crease στην α- 
κτίνα φορτίου; Πλευρική φόρτιση (όπως η έκρηξη έχει σχεδιαστεί για την προς τα κάτω δύ- 
ναμη όχι πλευρά)? Γερανός ρύθμιση σε ανώμαλο έδαφος (όπως όλα τα διαγράμματα βασίζονται σε στα- 
θερό επίπεδο έδαφος). 



 

 

 

 

LU 3.4 Πρακτικοί κανόνες για τη χρήση και τον ασφαλή χειρισμό φορτίων 
 

Ο νόμος λέει ότι όλες οι εργασίες ανύψωσης που περιλαμβάνουν ανυψωτικό εξοπλισμό πρέπει: 
 

 να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες από το αρμόδιο πρόσωπο
 να εκτελούνται υπό κατάλληλη εποπτεία
 να είναι πραγματοποιήσιμες με ασφαλή τρόπο

 

Οι γερανοί και τα ανυψωτικά εξαρτήματα, όπως οι ιμάντες, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής, να υπο- 
βάλλονται σε δοκιμές και να υπόκεινται στις απαιτούμενες εξετάσεις και επιθεωρήσεις. Όλοι οι χειρι- 
στές γερανών και τα άτομα που εμπλέκονται σε φορτία αορτοποίησης και σε εργασίες ανύψωσης με α- 
πευθείας χειρισμό πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί. 
Οι γερανοί πύργου και οι κινητοί γερανοί χρησιμοποιούνται ευρέως σε κατασκευαστικά έργα και παρου- 
σιάζουν δύο κύριες γερανογέφυρες: 

 
 Κατάρρευση του γερανού - τέτοια περιστατικά παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες για πολλα- 

πλούς θανάσιμους τραυματισμούς, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου.
 Πτώση του φορτίου - αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν επίσης σημαντικό δυναμικό για θά- 

νατο και μεγάλο τραυματισμό.
 Άλλα περιστατικά έχουν να κάνουν με ανθρώπους που πλήττονται από κινούμενα φορτία, γερα- 

νούς που επικοινωνούν με εναέριους αγωγούς και γερανούς που συγκρούονται μεταξύ τους.
 

Σημεία που πρέπει να θυμάστε για την ασφαλή διαχείριση φορτίων: 
 

  Σχεδιάστε την κατάλληλη διαδρομή ανύψωσης, για να αποφευχθεί η σύγκρουση με οποιαδή- 
ποτε άτομα, αντικείμενα ή εναέριες γραμμές ισχύος.

 Μη σύρετε φορτία.
 Μετακινήστε τα φορτία όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο του εδάφους.
 Εμποδίστε τους υπαλλήλους από το να στέκονται στην περιοχή ανύψωσης.
 Μην οδηγήσετε σε ένα φορτίο που ανυψώνεται.
  Όταν ο γερανός βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 600 χιλιο- 

στά από οποιαδήποτε εμπόδια ή κτίρια.
 Όταν εμποδίζεται η ορατότητα, ο υπεύθυνος σηματοδότησης πρέπει να παρέχει βοήθεια.
  Η ανύψωση του φορτίου σε χαμηλή ταχύτητα έτσι ώστε η σφεντόνα να σφίγγει αργά και να δια- 

τηρεί μια ισορροπημένη θέση.
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Εικόνα: 3.7 - Πιθανοί κίνδυνοι κατά τη χρήση γερανού 
Υπάρχουν τέσσερις βασικές πτυχές για την ασφαλή χρήση των γερανών: 

 
 Εργασίες ανύψωσης σχεδιασμού
 Ασφαλή συστήματα εργασίας
 Επίβλεψη της ανύψωσης
 Διεξοδική εξέταση.

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 
Όλες οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια και να λαμβά- 
νονται υπόψη προβλέψιμοι κίνδυνοι. Το πρόσωπο που έχει οριστεί για τον σχεδιασμό της ανυψωτικής λει- 
τουργίας θα πρέπει να έχει επαρκείς πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις και εμπειρία των ανελκυστή- 
ρων που αναλαμβάνονται. Το σχέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που προσδιορίζο- 
νται από την εκτίμηση κινδύνου, τους απαιτούμενους πόρους, τις διαδικασίες και τις ευθύνες, έτσι ώ- 
στε οποιαδήποτε ανύψωση του έργου να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Το σχέδιο πρέπει να εξασφαλί- 
ζει ότι ο ανυψωτικός εξοπλισμός παραμένει ασφαλής για το εύρος των εργασιών ανύψωσης για τις ο- 
ποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός. 

ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα πρέπει να σχεδιάσετε εργασίες ανύψωσης προσεκτικά για να εξασφαλιστεί ότι διεξάγονται με ασφά- 
λεια. Το σχέδιό σας πρέπει να οδηγεί σε ένα ασφαλές σύστημα εργασίας και αυτές οι πληροφορίες πρέ- 
πει να καταγράφονται. Αυτή η εγγραφή είναι μερικές φορές γνωστή ως δήλωση μεθό- 
δου (method statement) και πρέπει να είστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι την κατανοούν. Τα βα- 
σικά στοιχεία περιλαμβάνουν: 

 

 Σχεδιασμός - συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του εργοταξίου, της ανέγερσης και απο- 
συναρμολόγησης γερανών· 

 Επιλογή, παροχή και χρήση κατάλληλου γερανού και εξοπλισμού εργασίας, συμπεριλαμβανομέ- 
νων των ρυθμίσεων ασφαλούς ακονίσματος και σηματοδότησης· 

 Συντήρηση και εξέταση του γερανού και του εξοπλισμού· 
 Παροχή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ικανού προσωπικού· 

 Την εποπτεία των δραστηριοτήτων από το προσωπικό που έχει την απαραίτητη εξουσία· 

 Την παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης μετακίνησης ή χρήσης του γερανού· και 

 Μέτρα για την ασφάλεια των προσώπων που δεν συμμετέχουν στην άρση. 

 
 
 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
 

Για τις εργασίες ανύψωσης πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο επίβλεψης, το οποίο να αντικατο- 
πτρίζει το βαθμό κινδύνου και το ανά ηχητικό υλικό που ενέχεται στη συγκεκριμένη λειτουργία ανύψω- 
σης. 
Ο επόπτης γερανογέφυρας θα πρέπει να διευθύνει και να επιβλέπει την εργασία ανύψωσης για να βε- 
βαιωθεί ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δήλωση μεθόδου. Πρέπει να είναι ικανός και κατάλληλα εκ- 
παιδευμένος και να διαθέτει επαρκή πείρα για την εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιο- 
τήτων προκειμένου να σταματήσει η εργασία ανύψωσης, αν κριθεί επικίνδυνο να πραγματοποιηθεί. 
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ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

Υπάρχουν αυστηρές νομικές απαιτήσεις σχετικά με την ενδελεχή εξέταση όλων των γερανών: 
Ο ανυψωτικός εξοπλισμός πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Πρόκει- 
ται για λεπτομερή και ειδική εξέταση από αρμόδιο πρόσωπο. Η εξέταση πραγματοποιείται συνή- 
θως από την εταιρεία ενοικίασης γερανών, αν και είναι ευθύνη του χρήστη γερανού να εξασφαλί- 
σει ότι διεξάγονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και ότι οι απαιτούμενες εκθέσεις είναι σε τάξη. Τα αρ- 
χεία των διεξοδικών εξετάσεων και δοκιμών πρέπει να είναι: άμεσα διαθέσιμες στις αρχές επιβολής· α- 
σφαλή· και μπορούν να αναπαραχθούν σε γραπτή μορφή. 
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Σχήμα 3.8 - Υπολογισμός του κέντρου βάρους. 

 
 

 
 

3.5 Υπολογισμοί φορτίων 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 
 

Κατά τις εργασίες ανύψωσης, ο χειριστής του γερανού θα πρέπει να έχει καλή κατανόηση των σημείων α- 
νατροπής και του κέντρου βάρους των φορτίων που ανυψώνονται. Το κέντρο βάρους του φορτίου εί- 
ναι ένα κεντρικό σημείο σε οποιοδήποτε αντικείμενο όπου συγκεντρώνεται όλη η μάζα (ονομάζεται επί- 
σης κέντρο μάζας). Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται ολοκληρωμένοι υπολογισμοί για κανο- 
νικά φορτία σχήματος, αλλά ακολουθήστε αυτόν τον απλό τύπο. Ο υπολογισμός για τη μόχλευση του γε- 
ρανού παρουσιάζεται στο σχήμα 3.8. 

 

Πρώτα το βάρος του γερανού πολλαπλασιάζεται με την απόσταση από το κέντρο βάρους μέχρι το ση- 
μείο ανατροπής. Στη συνέχεια υπολογίζεται η απόσταση από το φορτίο (που ανυψώνεται) μέχρι το ση- 
μείο ανατροπής και πολλαπλασιάζεται με το βάρος του φορτίου. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου υπολο- 
γισμού είναι μεγαλύτερο από το πρώτο, ο γερανός θα γίνει ασταθής. Με απλούστερους όρους, αν η μό- 
χλευση του φορτίου είναι μεγαλύτερη από την μόχλευση του γερανού, θα ακολουθήσει αστάθεια, η ο- 
ποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά περιουσίας, τραυματι- 
σμό ή θάνατο. 
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Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι ή μηχανή- 
ματα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ο κίνδυνος. Εκπαιδευμένος χειριστής γερανού ξέρει ότι θα πρέ- 
πει πάντα να ανυψώσει λίγο λιγότερο φορτίο από την ονομαστική ικανότητα φόρτωσης για σταθερό- 
τητα, ακόμη και αν η εφεδρική σταθερότητα θα υπολογιστεί στις βαθμολογίες φορτίου 

 

 
Σε πολλά σενάρια το φορτίο δεν είναι ομοιόμορφο σε σχήμα και σε άλλα το φορτίο μπορεί να είναι ομοιό- 

μορφο σε σχήμα αλλά όχι σε πυκνότητα. Αυτοί είναι όλοι οι παράγοντες που θα έχουν επίδραση στο κέ- 

ντρο βάρους του φορτίου και θεωρούνται παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται προσε- 

κτικά από τον χειριστή. Χωρίς πρόσθετα καλώδια για την ασφάλιση του φορτίου, το φορτίο θα περιστρέ- 

φεται μέχρι το κέντρο μάζας του φορτίου να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άγκιστρο του γερανού, ό- 

πως φαίνεται στο σχήμα 3.9. Αν το φορτίο περιστρέφεται χωρίς προηγούμενες προφυλάξεις από τον χειρι- 

στή του γερανού ή την εγκατάσταση, η κατάσταση μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη. 

 

Σχήμα 3.9 - Ανύψωση ακόμη και (Α) και ανώμαλα φορτία (Β). 
 

 
Στο σχήμα 3.9, το φορτίο Α έχει ομοιόμορφο κέντρο βάρους ενώ το φορτίο Β είναι ανομοιόμορφο. Παρά- 
γοντες όπως η πυκνότητα του αντικειμένου ή η ανώμαλη φόρτωση μπορούν να συμβάλουν σε αυ- 
τήν την ανατροπή. 

 
Για κανονικά 3D σχήματα όπως κύλινδροι, κύβοι, κύβοι, κώνοι κλπ. το κέντρο βάρους μπορεί εύ- 
κολα να βρεθεί χρησιμοποιώντας τακτικές μαθηματικές εξισώσεις. Για ακανόνιστα φορτία το φορτίο μπο- 
ρεί να χωριστεί σε μικρότερα κανονικά σχήματα και το κέντρο βάρους του κάθε σχήματος μπορεί να βρε- 
θεί. Πρέπει να προκαθορίζεται ένα σημείο αναφοράς στο φορτίο. Προστίθεται όλη η επιφάνεια/ό- 
γκος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη εξίσωση για την εύρεση του κέντρου βάρους ολόκλη- 
ρου του αντικειμένου: 

Ax=Ax1+Ax2+... 
Όπου: 
A = συνολική επιφάνεια, A1+A2... 
x = απόσταση από το κέντρο βάρους προς την κατεύθυνση x 
A1 και A2 είναι το εμβαδόν/ο όγκος κάθε σχήματος 
x1 και x2 είναι οι αποστάσεις στο κέντρο βάρους για κάθε σχήμα 
Σημείωση: Αυτός ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται στην κατεύθυνση y για να βρει το κέντρο βάρους του φορ- 
τίου. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ 
 

Η γωνία σφεντόνα είναι ένας παράγοντας ανύψωσης που δεν πρέπει να αγνοηθεί, καθώς έχει άμεση επί- 
δραση στην ένταση του σφεντόνα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γωνία από τους riggers είναι 60° κα- 

θώς αυτό δημιουργεί ένα ισόπλευρο τρίγωνο και έτσι είναι αρκετά εύκολο να μετρηθεί. Ω- 
στόσο, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό λόγω του μεγέθους του φορτίου και της απόστασης των γενικών εξό- 
δων μεταξύ άλλων παραγόντων. Η γωνία είναι τόσο κρίσιμη ώστε αν από 60° είναι 30°, ο παράγοντας έ- 
ντασης αυξάνεται κατά 2 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι ο εξοπλισμός ξάρπαξης θα έχει το διπλό φυ- 
σικό φορτίο που μεταφέρει. 
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Για τον υπολογισμό της γωνίας σφεντόνα πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα: 
Πρώτα υπολογίζεται ο συντελεστής μείωσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του πίνακα που παρουσιά- 
ζεται στον πίνακα 3.1. Η γωνία από την οριζόντια χρησιμοποιείται για να βρεθεί ο αντίστοιχος αριθ- 
μός του συντελεστή μείωσης. Μια άλλη μέθοδος είναι να διαιρεθεί το ύψος σφεντόνα (H) από το μή- 
κος σφεντόνα (L) 
Στη συνέχεια, βρείτε τη μειωμένη βαθμολογία της σφεντόνας πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή μείω- 
σης (RF) x sling καθορισμένης χωρητικότητας (de-εκκρεμεί στο πρόβλημα που χρησιμοποιείται) 

 
Στην Εικόνα 3.10 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα. 
Κάθετη Choker (VC) βαθμολογία κάθε σφεντόνα= 450 kg 
Μετρούμενο ύψος (H) = 0,84 m 
Μετρούμενο μήκος (L) = 0,96 m 
Ο παράγοντας μείωσης (RF) = 0.84(H) ÷ 0.96(L) = 0.875 Η βαθμολογία σφεντόνας μειώνεται κατά = 0.875 
450 kg (VC) x .875 (RF) = 393,75 kg ανυψωτικής ικανότητας ανά σφεντόνα 

 

 

Σχήμα 3.10 - Εύρεση της ανυψωτικής ικανότητας ανά σφεντόνα. 

 

Σχήμα 3.10 - Εύρεση της ανυψωτικής ικανότητας ανά σφεντόνα. 
 

Για να βρείτε την απαιτούμενη ικανότητα σφεντόνα θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 
- Πρώτα πρέπει να καθοριστεί το φορτίο που θα ανυψωθεί 
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- Υπολογίστε τον συντελεστή τάσης βρίσκοντας τη γωνία από οριζόντια και χρησιμοποιήστε το διά- 
γραμμα γωνίας στον αντίστοιχο αριθμό από τη στήλη του συντελεστή μείωσης 
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- Το μήκος σφεντόνα (L) στη συνέχεια διαιρείται με το ύψος σφεντόνα 
 

Στην Εικόνα 3.11 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα. 
Βάρος φορτίου = 1200kg 

Ξάρτια - 2 ιμάντες σε κάθετο χτύπημα 
Βάρος ανύψωσης (LW) ανά σφεντόνα - 600kg 
Μετρούμενο μήκος (L) = 1.2m 
Μετρούμενο ύψος (H) = 0,96m 
Συντελεστής τάσης (TF) = 1,2 m(L) ÷ 0,96 m(H) = 1,25 
Ελάχιστη κατακόρυφη ονομαστική χωρητικότητα που απαιτείται για τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα: 

600 κ. (LW) x 1,25 (TF) = 750 κ. ανά σφεντόνα. 

 

Πίνακας γραφήματος γωνίας 
 
 

 

 
Reduction Factor 

 

 
Angle From 

 

 
Tension Factor 

1 90º 1 

.996 85º 1.004 

.985 80º 1.015 

.966 75º 1.035 

.940 70º 1.064 

.906 65º 1.104 

.866 60º 1.155 

.819 55º 1.221 

.766 50º 1.305 

.707 45º 1.414 

.643 40º 1.555 

.574 35º 1.742 

.5 30º 2 
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SWL =302x8 = 7200 kg 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το ασφαλές φορτίο χρήσης (SWL) είναι το μέγιστο φορτίο που επιτρέπεται για τα συρματόσχοινα να λει- 
τουργούν σε ασφαλείς συνθήκες και συνήθως υπολογίζεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού καλω- 
δίωσης και αναγράφεται στη συσκευασία. Αυτό το όριο φορτίου θα πρέπει πάντα να τηρείται, καθώς η υ- 
πέρβαση του θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του εξοπλισμού, καθώς και την υγεία και την ασφά- 
λεια των εργαζομένων. Για να βρεθεί το όριο ασφαλούς φορτίου χρήσης, η διάμετρος του καλω- 
δίου ή του συρματόσχοινου πρέπει να μετράται ή να διαβάζεται από τις προδιαγραφές του κατασκευα- 
στή. Αν οι μετρήσεις γίνονται με το χέρι, συνιστάται να γίνονται μετρήσεις σε πολλά σημεία και στη συνέ- 
χεια να προσδιορίζεται ο μέσος όρος. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι: 
SWL=D^2×8 
Όπου: 
SWL είναι το ασφαλές φορτίο εργασίας σε kg 
D είναι η διάμετρος του συρματόσχοινου/καλωδίου σε mm 

 
Αυτό σημαίνει ότι για ένα καλώδιο που έχει διάμετρο 30mm το SWL σε kg είναι: 
SWL =302x8 = 7200 kg 
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Τι επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Προσδιορισμός βαρών φορτίου γερανού 

Γνώση: 
 Βήματα για τον καθορισμό του φορτίου
 Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του φορτίου
 Υπολογισμός του φορτίου

 
Δεξιότητες και ικανότητες: 

 Διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών διατάξεων μέτρησης φορτίου
 Προσδιορισμός σεναρίων για τον υπολογισμό του φορτίου
 Υπολογισμός του φορτίου με ακανόνιστο σχήμα και σε 3 διάσταση χρησιμοποιώντας πυκνότητα υ- 

λικού

Χωρητικότητα γερανού 

Γνώση: 

 Κύριες διαδικασίες για την ανεύρεση της χωρητικότητας του γερανού
 

Δεξιότητες και ικανότητες: 
 Υπολογισμός της μέγιστης χωρητικότητας γερανού 

Φόρτωση γραφημάτων

Γνώση: 
 Διαγράμματα φορτίου και η σημασία τους στην ασφάλεια γερανών
 Καθαρά και ακαθάριστα φορτία
 Παράγοντες που μειώνουν τις ικανότητες φόρτωσης

 
Δεξιότητες και ικανότητες: 

 Ανάγνωση γραφήματος φόρτωσης
 Εύρεση του δείκτη ικανότητας γερανού
 Διαφοροποίηση μεταξύ καθαρών και ακαθάριστων φορτίων και πώς μπορεί να βρεθεί το καθένα
 Προσδιορισμός σεναρίων στα οποία μειώνεται η ικανότητα φόρτωσης γερανού 

Ασφαλής χειρισμός φορτίων

Γνώση: 
 Κατανόηση των τοπικών νόμων και κανονισμών για τον ανυψωτικό εξοπλισμό
 Βασικοί κίνδυνοι των κινητών και των πυργογερανών
 Βασικά βήματα για ασφαλή χειρισμό φορτίων
 Οι τέσσερις βασικές πτυχές για την ασφαλή χρήση των γερανών
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Δεξιότητες και ικανότητες: 
 Εφαρμόζοντας τις τέσσερις βασικές πτυχές της ασφαλούς ανύψωσης:

- Εργασίες ανύψωσης σχεδιασμού 
- Ασφαλή συστήματα εργασίας 
- Επίβλεψη της ανύψωσης 
- Διεξοδική εξέταση. 

 Κατανόηση των τοπικών νομικών κανονισμών σχετικά με τη φόρτωση και τη λειτουργία των γερα- 
νών

Υπολογισμοί φόρτωσης 

Γνώση: 

 Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ κανονικών και ακανόνιστων φορτίων
 Σημασία του κέντρου βάρους στην ανύψωση
 Γωνία σφεντόνα και πώς μπορεί να βρεθεί
 Συντελεστής μείωσης και χρήσεις στον υπολογισμό
 Κατανόηση των επιπτώσεων της γωνίας σφεντόνα στην ικανότητα ανύψωσης
 Συντελεστής τάσης
 Ελάχιστη ονομαστική χωρητικότητα σφενδάμνου
 Διαγράμματα γωνίας
 Ασφαλές φορτίο εργασίας

 

Δεξιότητες και ικανότητες: 
 Υπολογισμός κανονικών και ακανόνιστων φορτίων
 Εύρεση του κέντρου βάρους του φορτίου για κανονικό και ακανόνιστο φορτίο
 Εύρεση της γωνίας σφεντόνα
 Εύρεση του συντελεστή μείωσης
 Εύρεση της ανυψωτικής ικανότητας ενός σφεντόνα
 Χρήση του συντελεστή τάσης για την εύρεση της ελάχιστης κατακόρυφης ονομαστικής χωρητικό- 

τητας ενός ελκήθρου
 Χρήση διαγραμμάτων γωνίας σε υπολογισμούς
 Εύρεση του ασφαλούς φορτίου εργασίας των καλωδίων
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Πώς μετράται/υπολογίζεται το βάρος του φορτίου πριν από την εργασία ανύψωσης; Και πότε πρέ- 
πει να μετράται/υπολογίζεται το βάρος; 

2.  Υπολογίζεται το φορτίο (πραγματικό φορτίο) για α, β και γ. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες δια- 
στάσεις: 

 εξωτερική διάμετρος: 80cm, εσωτερική διάμετρος: 65cm, μήκος 3m (κοίλο χάλυβα) 
 εξωτερική διάμετρος 75cm, εσωτερική διάμετρος 55cm. Μήκος άξονων 1m και 1,5m αντίστοιχα. Ο εσωτ 
ερικός άξονας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και το εξωτερικό από χάλυβα 
 14 χάλκινοι άξονες διαμέτρου 30cm και μήκους 3m ο καθένας 

 
3. Ποιες είναι οι κύριες διαδικασίες για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του γερανού; 
4. Τα διαγράμματα φόρτωσης είναι μια σημαντική πτυχή μιας διαδικασίας ανύψωσης. Ποια εί- 

ναι τα βήματα που λαμβάνονται κατά τη χρήση ενός διαγράμματος φόρτωσης; 
5. Περιγράψτε τις κύριες διαφορές μεταξύ καθαρού και μεικτού φορτίου. 
6. Τι μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητα φορτίου του γερανού; 
7. Να αναφέρετε τις τέσσερις βασικές πτυχές για την ασφαλή χρήση των γερανών και εξηγήστε τις. 
8.  Διαφοροποιήστε μεταξύ των κανονικών και ακανόνιστων φορτίων και πώς μπορεί να βρε- 

θεί το κέντρο βάρους για κάθε ένα από αυτά. 
9. Γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πού είναι το κέντρο βάρους του φορτίου; 
10. Ποια είναι η γωνία σφεντόνα και γιατί χρησιμοποιείται; 
11. Υπολογίζεται η ελάχιστη κατακόρυφη ονομαστική χωρητικότητα για κάθε υπό εξέταση φορ- 

τίο 2 με τις ακόλουθες διαστάσεις: 
Ξάρτια - 2 ιμάντες σε κάθετο χτύπημα 

Βάρος ανύψωσης (LW) ανά σφεντόνα - ομοιόμορφη (χρησιμοποιήστε την απάντηση από το Q.2) 
Μετρούμενο μήκος (L) = 1.6m 
Μετρούμενο ύψος (H) = 1,1m 

12. Ποιο είναι το όριο φορτίου εργασίας και γιατί χρησιμοποιείται; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προλειτουργικοί έλεγχοι, επιθεωρήσεις και συντήρηση 

Ενδεικτικός χρόνος μονάδων μάθησης (LU): (5 ώρες) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ενότητα 4 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεωτικές και περιοδικές τεχνικές επιθεωρή- 
σεις και τους ελέγχους κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος εργασίας για την ασφαλή λειτουρ- 
γία των κινητών γερανών. Δεδομένου ότι οι γερανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την από- 
κτηση αδειών λειτουργίας, η πρώτη επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται από διαπιστευμένο πρό- 
σωπο. Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για την έ- 
ναρξη λειτουργίας του κινητού γερανού και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να αποκτή- 
σουν άδεια λειτουργίας. 
Για την ασφαλή χρήση των γερανών, τόσο για τους χειριστές γερανών όσο και για το προσωπικό ή τα αντι- 
κείμενα που βρίσκονται κοντά στον χώρο εργασίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ασφα- 
λείας, τόσο πριν από την εκκίνηση του γερανού όσο και στο τέλος του προγράμματος εργασίας. Ως εκ τού- 
του, η ενότητα αυτή περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται από κάθε χειριστή γερα- 
νού πριν και μετά την παύση της λειτουργίας γερανού. Η ασφάλεια του χειριστή και των εργαζομέ- 
νων γύρω του εξαρτάται από την τήρηση αυτών των μέτρων. 
Τα κατασκευαστικά στοιχεία των γερανών που υποβάλλονται σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγ- 
χους και το περιεχόμενο των εγγράφων στο τέλος του ελέγχου παρουσιάζονται επίσης στο παρόν κεφά- 
λαιο. 
Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του γερανού, το καθεστώς λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθή- 
κες υπό τις οποίες λειτουργεί, συνιστάται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων. Σε αυτήν τη μο- 
νάδα, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα κύρια στοιχεία ενός γερανού που θα πρέπει να υπόκει- 
νται σε πρόσθετους ελέγχους για την ασφαλή χρήση των γερανών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Κατανόηση των τύπων τεχνικών ελέγχων·
 Κατανόηση των έγγραφων που απαιτούνται για την ανάθεση των κινητών γερανών να εφαρμό-

ζουν τους κανόνες που επιβάλλονται στη λειτουργία των γερανών για την αποφυγή ατυχημάτων· 
 Αναγνώριση του αποτελεσματικού σχεδίου υποχρεωτικών και τακτικών ελέγχων και επιθεωρή- 

σεων
 Κατανόηση της ειδικής ορολογίας για την ασφαλή χρήση των γερανών·
 Γνώση των κατασκευαστικών στοιχείων των γερανών που υποβάλλονται σε περιοδικούς τεχνι- 

κούς ελέγχους·
 Γνώση για τους πρόσθετους ελέγχους, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του γερανού, το καθε- 

στώς λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί.

 Κατανόηση των κύριων κατασκευαστικών στοιχείων υδραυλικών συστημάτων του γερανού
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4.1 Μηχανές και συστήματα κίνησης 
 

ΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ 

Οι ακόλουθοι τύποι τεχνικών ελέγχων είναι υποχρεωτικοί για την ασφαλή λειτουργία των γερανών: 

Η πρώτη επιθεώρηση για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας 
Η πρώτη επιθεώρηση πραγματοποιείται στον τόπο λειτουργίας του γερανού, προκειμένου να χορηγη- 
θούν λειτουργικές προσαρμογές συγγραφέων. Ο διαπιστευμένος επιθεωρητής επαληθεύει τα ακόλουθα: 

 
-Τα δεδομένα αναγνώρισης γερανού· 
- Την ύπαρξη του φακέλου ποιότητας, που γίνεται αποδεκτός από τον κάτοχο· 
- Την ύπαρξη του τεχνικού βιβλίου και τη συμμόρφωσή του με τον τύπο του γερανού· 
- Την ύπαρξη οδηγιών λειτουργίας· 
- Την ύπαρξη προειδοποιητικών οδηγιών σε περιπτώσεις που ο γερανός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
- Την ύπαρξη πληροφοριών χωρίς φορτίο, στο πλαίσιο δοκιμών φορτίου, στατικών και δυναμικών δοκι- 
μών· 

- Την ύπαρξη φωτοβολταϊκών δειγμάτων του σπιτιού, με τα κατάλληλα αποτελέσματα· 
- Άλλα έγγραφα ανάλογα με τον τύπο του γερανού και τον τόπο όπου χρησιμοποιείται. 

 
Οι γερανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την απόκτηση άδειας λειτουργίας! 

 
Για την ασφαλή λειτουργία, πρέπει να εκτελούνται δραστηριότητες για την επαλήθευση, δοκιμή, συντή- 
ρηση και επισκευή τεχνικών βλαβών κατά τη διάρκεια της χρήσης των γερανών. Ως εκ τούτου, θα διενερ- 
γούνται περιοδικοί έλεγχοι βάσει προγράμματος, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδη- 
γίες του τεχνικού φακέλου των γερανών. Οι περιοδικοί έλεγχοι των γερανών μπορούν να διενεργού- 
νται από: 
- Τον κάτοχο· 
- Εθνικά διαπιστευμένοι οργανισμοί. 
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕ- 
ΝΗΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Εργασίες επαλήθευσης πριν από την επιβίβαση σε φορητό γερανό 
Πριν από την επιβίβαση στον φορητό γερανό, ο χειριστής πρέπει να ελέγχει ότι κανένα άτομο ή αντικεί- 
μενο δεν βρίσκεται κοντά στο μηχάνημα ή κάτω από αυτό. Ελέγξτε ότι τα παπούτσια είναι ελεύ- 
θερα απο λάσπη για να αποφύγετε την ολίσθηση και χρησιμοποιήστε τα ποδιά σας για να αναρριχηθείτε 
στο μηχάνημα. 
Είναι σημαντικό ο χειριστής να χρησιμοποιεί τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως κρά- 
νος και προστατευτικά γυαλιά. 

 
Μέτρα ασφάλειας για αυτοκινούμενους κινητούς γερανούς πριν από την εκκίνηση του κινητήρα 
Πριν από τη λειτουργία ενός κινητού γερανού, ο χειριστής πρέπει να κάθεται, ποτέ από έξω από την κα- 
μπίνα. Οι έλεγχοι θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται σε ουδέτερη θέση ώστε να αποτρέπονται πρόω- 
ρες κινήσεις κατά την εκκίνηση. 
Τα φρένα του γερανού πρέπει να ενεργοποιούνται σωστά και πρέπει να ελέγχεται ότι το ποδόπλη- 
κτρο του επιταχυντή κινείται ελεύθερα. 
Μέτρα ασφάλειας για τους κινητούς γερανούς πριν από τη χρήση 
Ο χειριστής του γερανού πρέπει να εφαρμόζει μια σειρά προληπτικών μέτρων πριν από την αναρρί- 
χηση στη μηχανή, κατά προτίμηση σε χώρο χωρίς εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ελέγξει τη λει- 
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θεί σε λειτουργία και σε κάθε επανεκκίνηση της εργασίας, πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τους διακό- 
πτες ορίου της μηχανής για να ελέγξετε αν λειτουργούν. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι τα διάφορα ε- 
ξαρτήματα γερανών, οι μηχανισμοί και οι συσκευές ασφαλείας λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε τη λειτουρ- 
γία του δείκτη/περιοριστή φορτίου και τα διάφορα γρανάζια. 
Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε το έδαφος όπου πρόκειται να εργαστείτε. Και τις συνθήκες λειτουρ- 
γίας, τις τεχνικές και κλιματικές συνθήκες. 
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, κινηθείτε με χαμηλές στροφές για να ακούσετε το θόρυβο του κινη- 
τήρα και των μηχανισμών και να ελέγξετε ότι όλα είναι σωστά. 

 

Εργασίες επαλήθευσης φορητού γερανού 
Ένα άλλο μέτρο ασφάλειας για τους κινητούς γερανούς θα είναι ο έλεγχος των σταθεροποιη- 
τών και των βάσεων στήριξης. Καταγράφονται επίσης τα προς χειρισμό φορτία, οι αποστά- 
σεις και τα ύψη. Αυτά πρέπει να είναι ασφαλή 
Ελέγξτε τη σωστή και ασφαλή χρήση των υποδοχών υποστήριξης και την τοποθέτηση των πινακίδων υπο- 
στήριξης. 
Έλεγχος της λειτουργίας του γερανού, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων του ανέμου και άλλων κλι- 
ματικών επιπτώσεων στο φορτίο και τον γερανό. 

 

4.2 Μηχανικό σύστημα 
 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 
 

Το έδαφος όπου πρέπει να γίνουν οι εργασίες πρέπει να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια που ενέ- 
χουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών υψηλής και χαμηλής τάσης με γυμνούς αγω- 
γούς ή, αν η απομάκρυνση είναι αδύνατη, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα. 

 
Ελέγχοντας ότι το έδαφος στο οποίο ο γερανός είναι να λειτουργήσει, και να ταξιδέψει είναι αρκετά ι- 
σχυρή 
Είναι πάντα προτιμότερο να παρκάρετε τον γερανό πύργο σε επίπεδο έδαφος. Ωστόσο, αν αυτό είναι αδύ- 
νατο, θα πρέπει να προσπαθήσετε να το παρκάρετε κάθετα προς την κατεύθυνση του πύργου. Οι τρο- 
χοί ή τα κομμάτια γερανού πρέπει να είναι σε σταθερή και στερεά βάση. Το χειμώνα προσπαθή- 
στε να μην παρκάρετε σε λακκούβες ή λάσπη. Σε περιόδους παγετού, είναι προτιμότερο να σταθμεύ- 
ετε σε μια σκληρή επιφάνεια ή σανίδες. 
Ποτέ μην αφήνετε ένα φορτίο αναρτημένο στο γάντζο γερανού κατά τη διάρκεια μιας στάσης, είτε πρόκει- 
ται για σύντομο διάλειμμα ή το τέλος της ημέρας. 

 

Γενικά μέτρα ασφαλείας για κινητούς γερανούς 
Κατά τη χρήση της μηχανής αυτής, ο χειριστής δεν πρέπει να τη χρησιμοποιεί για άλλο σκοπό ε- 
κτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται. Η ασφάλειά σας και αυτή των συναδέλφων σας θα εξαρτη- 
θεί από τη συμπεριφορά σας. 
Απαγορεύεται η μεταφορά ή η ανύψωση προσώπων επί του φορτίου ή επί του αγκίστρου. Ακόμα και ό- 
ταν ο γερανός είναι στάσιμος, κανείς δεν μπορεί να παρκάρει στις ράγες. 
Το φορτίο δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρεται πάνω από άλλους εργαζόμενους ή πάνω από την καμπίνα ε- 
νός φορτηγού. Μην κρατάτε σε αναστολή το φορτίο στο γάντζο σε ύψος. Αν η αναμονή είναι παρατετα- 
μένη, το φορτίο πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο του δαπέδου, περιμένοντας μια νέα σειρά για να το τοπο- 
θετήσετε. 

 

Εργασίες κοντά σε γραμμές μεταφοράς 
Μία από τις κύριες αιτίες των ατυχημάτων σε ένα αυτοκινούμενο κινητό γερανό είναι η ε- 
παφή με μια γραμμή ισχύος. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η ε- 
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- Μείνετε στην καμπίνα κανόντας ελιγμούς, προσπαθώντας να σταματήσετε την επαφή με την ηλε- 
κτρική γραμμή. 
- Μετακινήστε το όχημα μακριά από τον τόπο για να αποτραπεί οποιονδήποτε προσέγγιση των ελαστι- 
κών που παραμένει φουσκωμένο. 
- Αν δεν είναι δυνατόν να σταματήσει την επαφή (χωρίς να προκαλέσει σπάσιμο στην γραμμή) θα πρέ- 
πει να παραμείνει στην καμπίνα, διατηρώντας 

- Σε άτομα που βρίσκονται μακριά, μέχρι να αποσυνδεθεί η γραμμή. 

Αν το όχημα πιάσει φωτιά ή η κατάσταση αναγκάζει, να το εγκαταλείψει: 
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια στο έδαφος ή στο όχημα 

 

Διατήρηση ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας από τις γραμμές ισχύος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι γραμ- 
μές πρέπει να αποσυνδεθούν. 

 
Δεν είναι δυνατόν να συναχθεί η τάση των γραμμών ισχύος από τη διάταξη και το ύ- 
ψος τους. Αν η τάση γραμμής δεν είναι γνωστή, η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ του γερα- 
νού και των καλωδίων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Αυτό ισχύει εξίσου για όλες τις συ- 
σκευές και εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα στο γερανό. 
Λάβετε υπόψη ότι ο άνεμος μπορεί να κινήσει τα καλώδια και ότι τα χέρια γερανού μπορεί να ταλαντεύε- 
ται (επίσης προς τα πάνω) όταν κάνει ξαφνικές κινήσεις. Αυτή η απλή ακούσια προσέγγιση μπορεί να προ- 
καλέσει ένα flashover. 
Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των γραμμών υψηλής τάσης και των γραμμών μεταφοράς ι- 
σχύος των σιδηροδρόμων, των τραμ κ.λπ. πρέπει να εξυπηρετούνται από τρίτους. Οι αποστάσεις ασφα- 
λείας των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης ορίζονται στον Τεχνικό Οδηγό του Βασιλικού Διατάγμα- 
τος 614/2001 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ερ- 
γαζομένων από ηλεκτρολογικούς κινδύνους. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του καλωδίου με ζωντανή ηλε- 
κτρική γραμμή, ο χειριστής του γερανού πρέπει: 

 
- Μείνετε ήρεμοι, μην κινείστε. 
- Προειδοποιεί τους ανθρώπους γύρω του και τους ενθαρρύνει να κρατήσουν μια ασφαλή απόσταση. 
- Η ελάχιστη απόσταση από το όχημα, τη συσκευή, το φορτίο ή τις κατεβασμένες γραμμές πρέπει να εί- 
ναι τουλάχιστον 10 μέτρα. (ζώνη επιρροής). 
- Εγκαταλειψτε τη ζώνη επιρροής μόνο με άλματα. Όταν το κάνετε αυτό, κρατήστε τα πόδια σας κλει- 
στά λόγω της πίεσης του περάσματος. 
- Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε την πλατφόρμα του ανυψωμένου χειριστή, το ανυψωμένο κάθι- 
σμα, την καμπίνα του οδηγού ή τον χώρο φόρτωσης. Μείνετε εκεί που είστε και μην αγγίζετε αντικείμενα. 
- Μην αγγίζετε τη συσκευή, το φορτίο ή τις κατεβασμένες γραμμές. 
- Αμέσως διατάξτε τις γραμμές να αποσυνδεθούν κατά την οδήγηση. 
- Πριν από τη διάσωση των ανθρώπων, που βρίσκονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα, η γραμμή πρέπει να απο- 
συνδεθεί. 
Έλεγχος και συντήρηση των γερανών και των βοηθητικών διατάξεων 
Οι γερανοί είναι μηχανές εργασίας που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό αντικειμένων σε μικρές αποστά- 
σεις. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για την κατασκευή γερανών, οι οποίες προκαλούν διαφορετικούς κινδύ- 
νους κατά τη λειτουργία τους, ανάλογα με τον τύπο των φορτίων που χειρίζονται, το μέγιστο επιτρεπό- 
μενο ύψος και την οριζόντια απόσταση, τον λόγο μεταξύ του χρόνου που δαπανά- 
ται κατά τη χρήση και του συνολικού χρόνου που χρησιμοποιείται, βοηθητικές μηχανές που χρησιμοποι- 
ούνται με τον γερανό κ.λπ. 
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4.3 Υδραυλικά συστήματα 
 

Οι κινητοί γερανοί περιλαμβάνουν διάφορα υδραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ανύ- 
ψωση και τη μετακίνηση των φορτίων. Πριν από την εργασία σε έναν γερανό με υδραυλικό σύστημα, εί- 
ναι ζωτικής σημασίας για τους χειριστές να έχουν ορισμένες βασικές γνώσεις σχετικά με τα βασικά εξαρ- 
τήματα που του επιτρέπουν να μεταφέρει βαρέα υλικά. Ο βασικός εξοπλισμός σε υδραυλικό γερανό [1]: 

 

 Boom - Είναι το πιο ευδιάκριτο στοιχείο, ο μεγάλος βραχίονας τηλεσκοπίων από χάλυβα που είναι 
υπεύθυνος για την ανύψωση φορτίων. 

 Jib - Τοποθετημένη στο τέλος της έκρηξης, είναι η τηλεσκοπική τομή που περιγράφε- 
ται ως δομή που μοιάζει με λαττίνη. Το jib παρέχει στην έκρηξη επιπλέον μήκος. 

 Wire ropes - Πρόκειται για ενισχυμένα χαλύβδινα καλώδια που εκτείνονται από την κα- 
μπινα του χειριστή και πάνω από το άκρο του βραχίονα. Κάθε συρματόσχοινο μπορεί να κρατή- 
σει περίπου 14.000 λίρες. Στο τέλος του καλωδίου βρίσκεται μια μεταλλική σφαίρα 285 κι- 
λών που κρατά τη γραμμή ίσια όταν δεν υπάρχει φορτίο. 

 Rotex Gear - Βρίσκεται κάτω από την καμπινα χειρισμού, αυτό είναι ένα περιστρεφόμενο έ- 
δρανο που επιτρέπει στη συσκευή να περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η κί- 
νηση που μοιάζει με περιστροφή ελέγχεται από ένα ποδόπληκτρο στο ταξί. 

 Outrig- 
gers - Αυτές οι διατάξεις που προσομοιάζουν με τα πόδια παρέχουν ισορροπία και σταθερότητα σ 
τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανύψωσης. 

 
Τα υδραυλικά συστήματα επιτρέπουν στους γερανούς να είναι ελαφριοί και να λειτουργούν εύκολα. Τα υ- 
δραυλικά συστήματα αποτελούνται γενικά από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Δεξαμενή - υδραυλικό υγρό. 
 Υδραυλική αντλία - μεταφέρει το υγρό μέσω του συστήματος και μετατρέπει τη μηχανική ενέρ- 

γεια και τη λειτουργία σε υδραυλική ισχύ υγρού. 
 Ηλεκτρικός κινητήρας - τροφοδοτεί την υδραυλική αντλία. 
 Βαλβίδες - έλεγχος της ροής του υγρού 

 
Τα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των γερανών. Οι φορείς εκμετάλ- 
λευσης πρέπει να κατανοούν τις υδραυλικές αρχές και λειτουργίες των κατασκευαστικών στοιχείων. 
Επειδή τα υδραυλικά συστήματα χρησιμοποιούν λάδι υπό πίεση για την παραγωγή ενέργειας, ο έλεγχος τ 

ης στάθμης του ελαίου στη δεξαμενή είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του εμβ 

όλου στη φιάλη. Η πίεση που απαιτείται για τη μετακίνηση του εμβόλου παράγεται από αντλία. Το υδραυ 

λικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει γρήγορο και ακριβή έλεγχο του μηχανισμού λειτουργίας του γερανού 

. Ο άνεμος μπορεί να επηρεάσει την κατανομή του φορτίου, ιδίως όταν τα βαρέα φορτία είναι ενσωματωμ 

ένα. Οι γερανοί που είναι εξοπλισμένοι με υδραυλικά συστήματα επιτρέπουν το χειρισμό φορτίου εμποδίζ 

οντας την ανατροπή του γερανού κατά την εργασία. Η πρόληψη της ανατροπής εξασφαλίζεται με υδραυλι 

κή αντλία που μεταφέρει το υγρό στο βραχίονα του γερανού, επιτρέποντας έτσι την πλευρική κίνηση του 

φορτίου. Η υδραυλική πίεση, συχνά από την ίδια αντλία διεύθυνσης, χρησιμοποιείται για την επέκταση κα 

ι την ανασύσταση των σταθεροποιητών που υποστηρίζουν τη βάση του γερανού, έτσι ώστε το φορτίο να μ 

πορεί να απομακρυνθεί περαιτέρω από τη βάση. 
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Λόγω του μεγάλου μεγέθους και της ισχύος ενός γερανού με υδραυλικά συστήματα, οι χειριστές πρέπει ν 
α είναι εκπαιδευμένοι να λειτουργούν με ασφάλεια και να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ένας γεραν 
ός με ελαττωματικά συστήματα θα μπορούσε να θέσει τους χειριστές ή τους εργαζόμενους που βρίσκο- 
νται σε κίνδυνο για πυρκαγιά ή πτώση αντικειμένων. Οι γερανοί που δεν είναι τοποθετημένοι μπορούν α- 
κόμη και να ανατρέξουν. 
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση γερανών με υδραυλικά συστήματα [2]: 

 

 Οι χειριστές πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη βαλβίδα αντιζυγοστάθμισης κάθε φορά που αλλά- 
ζει το βάρος φορτίου 

 Η έκρηξη μειώνεται χωρίς φορτίο, η πίεση της αντλίας αυξάνεται μέχρι τη ρύθμιση του αντισταθ- 
μιστή και ο βραχίονας λειτουργεί πολύ αργά όταν μειώνεται. 

 Ρύθμιση της βαλβίδας του αντιζυγού έτσι ώστε να μην πέσει σε ανεξέλεγκτη κίνηση. 
 Όλα τα υδραυλικά συστήματα έχουν σχεδιάσει και επακόλουθες καθαρίσεις που οδηγούν σε εσω- 

τερική διαρροή που αυξάνεται ανάλογα με τη διαφορά πίεσης. Μέρος της σχεδιασμένης διαρροής 
είναι απαραίτητο για λίπανση, ενώ άλλες διαρροές δεν είναι επιθυμητές. 

 Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του υδραυλικού πετρελαίου, μειώνεται το ιξώδες. Ο αραιότε- 
ρος θα διαρρεύσει γρηγορότερα με την ίδια διαφορά πίεσης. Χωρίς κάποια εξωτερική ανάδραση γ 
ια τη ρύθμιση του σήματος εντολών, όλα τα υδραυλικά συστήματα θα επιβραδύνουν καθώς το πε 
τρέλαιο θερμαίνεται. Η χρήση ελαίου με μεγαλύτερο αριθμό δείκτη ιξώδους θα μείωνε τη διαρρο 
ή. 

 Θα πρέπει να διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία στο εσωτερικό του συστήματος. 
 Ελέγχος όλων 

των κινήσεις των γερανών με βαθμιαίες και προοδευτικές διακυμάνσεις της ταχύτητας. 
 Τις βαθμιαίες κινήσεις για την προστασία της βαλβίδας. 
 Καθαρισμός των φίλτρων του υδραυλικού συστήματος. Η χρήση φίλτρων βρώμικου πετρε- 

λαίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα 
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4.4 Συνεχείς έλεγχοι 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της λειτουργίας ενός γερανού, τα ακόλουθα στοιχεία θα ελέγχονται περιοδικ 
ά: 

 

- επίπεδο λαδιού· 
- σύσφιξη του συστήματος· 
- σύστημα λίπανσης, ψύξης, λίπανσης και πέδησης· 
- κατάσταση φθοράς των μερών που υπόκεινται σε τριβή· 
- φθορά των παρεμβυσμάτων· 
- μηχανικά, ηλεκτρικά ή υδραυλικά λειτουργικά συστήματα 
- φθορά καλωδίων ή αλυσίδων έλξης και στερέωσή τους· 
- την κατάσταση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και τη ρύθμισή τους· 
- τη λειτουργικότητα των μηχανισμών ανύψωσης· 
- την κατάσταση των στοιχείων στερέωσης ή χειρισμού του φορτίου· 
- λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος, ελέγχου και φωτισμού και σηματοδότησης· 
- έλεγχος της κατάστασης των ερπυστριών και των τροχών· 
- άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε μηχανική καταπόνηση ανάλογα με τον τύπο του γερανού. 

 
Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, πρέπει να συντάσσεται έγγραφο που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σ 
τοιχεία: 

 
- αναγνωριστικός κωδικός εξοπλισμού· 
- αριθμός καταχώρισης· 
- το όνομα του εξοπλισμού· 
- σειρά και έτος κατασκευής· 
- μέγιστο φορτίο· 
- μέγιστο άνοιγμα· 
- μέγιστο ύψος· 
- μέγιστο μήκος· 
- ημερομηνία λήξης· 
- ημερομηνία επαλήθευσης· 
- άλλες πληροφορίες που αφορούν ειδικά τον τύπο του εξοπλισμού. 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

- Η ημερομηνία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του γερανού δεν υπερβαίνει την περίοδο επιθεώρησης. 
- Οι τεχνικοί έλεγχοι των γερανών απαιτούνται μετά τις επισκευές. 
- Στόχος τους είναι η επαλήθευση της εκτέλεσης επισκευών και τεχνικών εγγράφων επισκευής. 
- Τα έγγραφα επισκευής πρέπει να προσδιορίζουν τις εργασίες που εκτελέστηκαν, τα μέρη που χρησιμοπο 
ιήθηκαν και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που αυτά έχουν, τις μεθόδους δοκιμών που χρησιμοποιήθηκ 
αν και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των δοκιμών (κατά περίπτωση), το πιστοποιητικό συμμόρφωσ 
ης της δραστηριότητας επισκευής. 
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Για την ασφαλή λειτουργία των γερανών, συνιστάται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, ανάλογα με την πο 
λυπλοκότητα του γερανού, το καθεστώς λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες λειτουρ 
γεί. 
Οι πρόσθετοι έλεγχοι που συνίστανται είναι : 

 

- έλεγχος της στάθμης του πετρελαίου· 
- έλεγχος της κατάστασης ρουλεμάν και της ορθής λειτουργίας του συστήματος λίπανσης· 
- λίπανση μερών που υπόκεινται σε τριβή σύμφωνα με το σύστημα λίπανσης· 
- έλεγχος της φθοράς των καλωδίων και των αλυσίδων έλξης και της στερέωσής τους· 
- έλεγχο της λειτουργίας των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και την προσαρμογή τους· 
- έλεγχος της λειτουργίας των μηχανισμών γερανού και επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων υποσυγκρο 
τημάτων· 
- έλεγχος των στοιχείων στερέωσης ή χειρισμού του φορτίου· 
- σύσφιξη των στοιχείων σύνδεσης, τις αρθρώσεις, τον έλεγχο της στερέωσης των προσκρουστήρων και τω 
ν στάσεων 
- έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος, ελέγχου και σηματοδότησης· 
- έλεγχος της λειτουργίας και της στεγανότητας των υδραυλικών και πνευματικών κυκλωμάτων. 

 
 

Επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Γνώση: 

 Τύπος ελέγχου 
 Το περιεχόμενο των εγγράφων μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 
 Μέτρα ασφαλείας για κινητούς γερανούς πριν από τη χρήση 
 Μέτρα ασφαλείας για κινητούς γερανούς κατά τη χρήση 
 Μέτρα ασφαλείας για κινητούς γερανούς μετά τη χρήση 

 
Δεξιότητες και ικανότητες: 

 Κατανόηση του τύπου επιθεώρησης 
 Κατανόηση των εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο 
 Γνώση των μέτρων ασφαλείας για κινητούς γερανούς 

 Επίλυση προβλημάτων 
 Λήψη αποφάσεων 
 Διαχείριση κινδύνου 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Οι γερανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια λειτουργίας; 
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σε γερανό, ελέγχεται: 

δεδομένα αναγνώρισης γερανού· 
 την ύπαρξη του φακέλου ποιότητας και του τεχνικού βιβλίου 
 ύπαρξη οδηγιών χρήσης και προειδοποίησης 

3. Οι περιοδικοί έλεγχοι των γερανών μπορούν να διενεργούνται από: 
 κάτοχος· 
 εθνικά διαπιστευμένοι οργανισμοί 
 κάθε πρόσωπο που απασχολείται στην εταιρεία 
Πριν από την επιβίβαση του κινητού γερανού, ο χειριστής πρέπει να ελέγξει 
 πρόσωπα ή αντικείμενα δεν βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα 
 παπούτσια είναι απαλλαγμένα από λάσπη 
 εξοπλισμός ασφαλείας είναι νέος 

4. Οι άνθρωποι μπορούν να μεταφερθούν ή να ανυψωθούν σε ένα φορτίο ή σε ένα γάντζο; 
5. Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί πάνω από άλλους εργαζόμενους ή πάνω από την καμπίνα ενός φ 

ορτηγού; 
6. Το φορτίο μπορεί να αναρτηθεί στο γάντζο στο ύψος; 
7. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του καλωδίου με γραμμή ζωντανής ισχύος, ο χειριστής του γερανού 

πρέπει: 
 να μείνετε ήρεμοι 
 να εγκαταλείψει την περιοχή επιρροής απλά με άλματα 

 να ζητήσει από άλλους να αποσυνδέσουν τη γραμμή 
8. Τα στοιχεία του γερανού θα ελέγχονται περιοδικά: 

 φθορά των καλωδίων ή των ελκτικών αλυσίδων· 
 την κατάσταση των στοιχείων ασφαλείας και τη ρύθμισή τους· 
 τη λειτουργικότητα των μηχανισμών ανύψωσης· 
ισχύς του πιστοποιητικού εγγύησης 
 κόστος περιοδικών επισκευών 

9. Η ημερομηνία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του γερανού δεν υπερβαίνει την περίοδο επιθεώρ 
ησης. 

10. Η ημερομηνία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του γερανού δεν υπερβαίνει την περίοδο επιθεώρ 

ησης. 
 Ναι 
 Όχι 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εγκατάσταση κινητού γερανού 
Ενδεικτικός χρόνος μονάδων μάθησης (LU): (6 ώρες) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ηενότητα 5 παρέχει τις κύριες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του κινητού γερανού. Η εξεύ- 
ρεση του σωστού συμβιβασμού μεταξύ ισορροπίας, βαρύτητας και μόχλευσης είναι ζωτικής σημα- 
σίας για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται με τις κατάλληλες προφυλά- 
ξεις και σε πλήρη σταθερότητα. Καθώς ολόκληρη η πορεία μας είναι αφιερωμένη σε κινητούς γερα- 
νούς, η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των δύο τύπων γερανού έκρηξη, πλέγμα και τηλεσκο- 
πικό, εξηγείται λεπτομερώς. Στη συνέχεια, δίνεται επίσης περιγραφή της φάσης μεταφοράς των εργα- 
λείων γερανών, με αναφορές σε παλαιότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Μόλις όλα τα εξαρτήματα φθάσουν στον χώρο εργασίας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί το μέ- 
ρος που είναι γνωστό ως "προ-ανελκυστήρα", το οποίο περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο μέσω ενός κατα- 
λόγου ελέγχου μιας σειράς ελάχιστων απαιτήσεων. Κατά την προετοιμασία του εργοταξίου, είναι απαραί- 
τητο να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες του εδάφους, οι οποίες είναι συχνά κλειστές ή απλά κεκλιμέ- 
νες, και οι οποίες μπορεί να απαιτούν τη χρήση χαλιών γερανού ή μαξιλαριών σκανδάλης που είναι ε- 
παρκή για να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη θεμελίωσης για τη μέγιστη ασφάλεια γερανών. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Κατανόηση της σωστής ρύθμισης του γερανού.
  Να είστε σίγουροι με τη βαρύτητα, ισορροπία και μόχλευση κύρια λειτουργία σε δράσεις ανύψω- 

σης

 Να γνωρίζει τις συνθήκες του εδάφους·
 Κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών του γερανού βραχίονα πλέγματος και πώς να συγκεντρώ- 

σει και να αποσυναρμολογήσει?
 Κατανόηση του κύριο χαρακτηριστικό του τηλεσκοπικού γερανού έκρηξη και πώς να συγκεντρώ- 

σει και γίνεται η αποσυναρμολόγηση
 Να γνωρίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση·
 Να γνωρίζει τον κανονισμό για τις μεταφορές, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εθνική νο- 

μοθεσία και να μην φράζει τις οδικές αρτηρίες και τον κινητό γερανό·
  Αναγνώριση των κύριων κινδύνων κατά τον προγραμματισμό μιας εργασίας και δυνατότητα ταξι- 

νόμησής τους
  Να αναγνωρίζει ποιοι τύποι ανελκυστήρων απαιτούν την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευ- 

μένου προσωπικού ως «κρίσιμους ανελκυστήρες».
  Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών του χώ- 

ρου εργασίας και του εδάφους.
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5.1 Εγκατάσταση γερανού 
 

Μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν το έδαφος κάτω από το γερανό σας θα υποστηρίξει το βά- 
ρος και την πίεση κάτω από τα στηρίγματά σας, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο για την α- 
σφαλή ρύθμιση γερανού. Ανταποκρινόμενες σε αυτήν την ανάγκη, τα πρότυπα και οι ρυθμιστικοί φο- 
ρείς των ΗΠΑ δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση των συνθηκών του εδά- 
φους και τη χρήση στρωμάτων γερανών ή προστατευτικών μαξιλαριών που είναι επαρκή για την πα- 
ροχή της απαραίτητης βασικής υποστήριξης για τη μέγιστη ασφάλεια γερανών. 

 
Εδώ είναι μερικές δικλείδες ασφάλειας κινητών γερανών και θέματα για την επιτυχή εγκατάσταση γερα- 
νών: 

 
 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις ευθύνες σας. Κάθε χώρα έχει έναν κανονισμό που ορίζει ότι οι γερα- 

νοί πρέπει να συναρμολογούνται σε έδαφος σταθερό, στραγγισμένο και επαρκώς ταξινομη-
μένο, σε συνδυασμό με την υποστήριξη ζευγών ταινιών, όπως το κλείδωμα, το ξέβγαλμα, τα μαξι- 
λάρια, τα πατάκια, ώστε να παρέχεται επαρκής υποστήριξη και επιπεδότητα. 

 Επιπλέον, δηλώνει ότι το μπλοκάρισμα ή το πτύχωμα του ώμου πρέπει να έχουν επαρκή δύ- 
ναμη για να αποτρέψουν τη συντριβή, την κάμψη ή τη διάτμηση της αποτυχίας. Και πρέπει να εί- 
ναι τέτοιου πάχους, πλάτους και μήκους ώστε να υποστηρίζει πλήρως τον πλωτήρα, να μεταδί-
δει το φορτίο στην επιφάνεια στήριξης και να αποτρέπει τη μετατόπιση, την ανατροπή ή την υπερ- 
βολική διαβάθμιση κάτω από το φορτίο. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε την αντοχή ρουλεμάν του εδάφους και των εδαφών. Επειδή αυτός είναι έ- 
νας εξαιρετικά πολύπλοκος συνδυασμός, είναι μια καλή ιδέα να αναζητήσετε τη συμβουλή ε-
νός γεωτεχνικού μηχανικού. Ένας τρόπος χαμηλού κόστους για την αποδυνάμωση των συνθη- 
κών του εδάφους είναι να χρησιμοποιήσετε ένα δυναμικό πενετρόμετρο κώνου, το οποίο εί- 
ναι φορητό και εύκολο στη χρήση. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκριθούν με τα διαγράμ- 
ματα πίεσης εδράνου για διαφορετικούς τύπους εδάφους. 

 Θα πρέπει να εντοπιστούν τυχόν οι υποεπιφανειακοί κίνδυνοι και να αποφευχθούν, αν είναι δυ- 
νατόν.

 Αξιολογήστε και βελτιώστε το έδαφος αν χρειάζεται. Οι τρόποι βελτίωσης του εδάφους περιλαμ- 
βάνουν τη συμπύκνωση, την αφαίρεση μη συμπιεσμένων επιφανειακών στρωμάτων, ή την εισα- 
γωγή πετρωμάτων ή άλλων πυκνών ανόργανων υλικών. Αν το έδαφος είναι υγρό, αφή-
στε τον χρόνο να πάρει την υγρασία έξω 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τη μέγιστη πίεση που θα ασκήσει ο γερανός σε κάθε εξερ-
ράγη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή τη μέγιστη δύναμη αντίδρασης εξερράγη. Οι κατασκευα- 
στές γερανών παρέχουν αυτές τις πληροφορίες για κάθε μοντέλο γερανού, και γενικά, μπο- 
ρεί να βρεθεί στο εγχειρίδιο λειτουργίας σας. Πολλοί προσφέρουν επίσης ελεύθερο λογισμικό λε- 
γόμενες λύσεις που σας επιτρέπουν να εισάγετε τα δεδομένα ανελκυστήρα, η οποία στη συνέ- 
χεια εξάγει τις δυνάμεις αντίδρασης outrigger που θα δημιουργηθούν. 

 Επιλέξτε το σωστό μέγεθος outrigger pad ή γερανό pad. Τα μαξιλάρια μικρότερου μεγέθους μπο- 
ρούν να σας βάλουν σε μια ασταθή κατάσταση, αλλά τα μεγάλα μαξιλάρια είναι αναποτελεσμα- 
τικά όσον αφορά το κόστος αγοράς, εργασίας και μεταφοράς. Πολλές μέθοδοι χρησιμοποιού- 
νται συνήθως στον κλάδο. Η DICA αξιολόγησε κάθε μία από αυτές και διαπίστωσε ότι διάφο-
ρες μέθοδοι παράγουν πολύ διαφορετικά συμπεράσματα και οι περισσότερες μέθοδοι δεν λαμβά- 
νουν υπόψη την κατάσταση του εδάφους. Η DICA προτείνει έντονα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιή- 
σετε μια μέθοδο μεγέθους που λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες εδάφους (φέρουσα ικανότητα εδά- 
φους) και τα πραγματικά φορτία εξόρμησης. 

 Επιλέξτε μαξιλάρια γερανού ή εξωτερικά μαξιλάρια που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευα-
στεί για να πληρούν ή να υπερβαίνουν το ρουλεμάν, ευκαμψία και διάτμηση δύναμη που απαιτεί- 
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κετά μεγάλη περιοχή ώστε η πίεση ρουλεμάν στην επιφάνεια του εδάφους είναι αποδεκτή. Πρέ- 
πει να είναι αρκετά άκαμπτος ώστε ο γερανός δεν θα πάει έξω από το επίπεδο, όπως οι διακυμάν- 
σεις φορτίου. 

 Θα πρέπει να ξέρετε πότε να μην τοποθετείτε το κλείδωμα, το κλάδεμα, τα μαξιλάρια ή τα χαλά-
κια κάτω από την εξωτερική ακτίνα. Για ασφαλέστερη εγκατάσταση γερανογέφυρας, χρησιμοποιή- 
στε τα μόνο κάτω από τα πλωτήρες ή πλωτήρες σκανδάλης. 

 Παρακολουθήστε κάθε ανελκυστήρα. Αν το εξωτερικό πέλμα ή χαλί γερανού παρουσιάζει σημα- 
ντική παραμόρφωση ή κάμψη, σταματήστε την ανύψωση. Η δύναμη ώθησης είναι μεγαλύ-
τερη από το μαξιλάρι και το έδαφος μπορεί να υποστηρίξει. Πρέπει να προστεθεί επιπλέον κατάλ- 
ληλη απόφραξη ή πτύχωση. Αν το μαξιλάρι ή το χαλί οδηγείται στο έδαφος, σταματήστε το ανελ- 
κυστήρα. Η πίεση κάτω από το μαξιλάρι υπερβαίνει την ικανότητα εδράνου εδάφους. Ένα μεγαλύ- 
τερο μαξιλάρι, φραγή ή πτύχωση απαιτείται για να εξαπλωθεί το φορτίο σε μια μεγαλύτερη πε- 
ριοχή, ή το έδαφος πρέπει να βελτιωθεί για να υποστηρίξει επαρκώς το φορτίο. 

  Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Αν δεν φαίνεται σωστό, σταματήστε. Αν δεν ενεργεί σω- 
στά, σταματήστε. Αν δεν αισθάνεται καλά, σταματήστε. Τα προϊόντα δεν αντικαθι-
στούν ποτέ την κοινή λογική. Χρησιμοποίησε την κοινή λογική. Ποτέ δεν ξέρεις ότι η ζωή που σώ- 
ζεις μπορεί να είναι δική σου. 

 
 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 
Κατά την εργασία σε πολύ σκληρές συνθήκες εδάφους με αυστηρές απαιτήσεις μείωσης φορτίου, χρησι- 

μοποιώντας ένα ενδιάμεσο στρώμα ως ρυθμιστικό μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε τη βέλτιστη από- 

δοση από τα μαξιλάρια σας σκανδάλη ή χαλάκια γερανού. 

 
Μια κοινή παρανόηση σχετικά με την κατανομή φορτίου των μαξιλαριών γερανού και χαλάκια εί- 

ναι ότι τα φορτία σκανδάλης κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή του στρώματος σε ό- 

λες τις συνθήκες του εδάφους — ανεξάρτητα από το τι είναι το μαξιλάρι ή ποια είναι τα φορτία ή οι πιέ- 

σεις από τον εξοπλισμό. Θα υπάρχει πάντα κάποιο επίπεδο φόρτωσης αιχμής, και η πραγματική κατα- 

νομή φορτίου θα είναι το αποτέλεσμα του πώς το φορτίο, το έδαφος και τα μαξιλάρια επηρεά- 

ζουν το ένα το άλλο. 
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Καθώς οι συνθήκες του εδάφους γίνονται σκληρότερες ή αυξάνεται η ικανότητα εδράνου, τα μαξιλά- 

ρια και τα χαλάκια γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά στη διάδοση του φορτίου. Σε πολύ σκληρές συνθή- 

κες εδάφους, όπως μια πλάκα σκυροδέματος, το φορτίο κατανέμει συνήθως σε γωνία 45-60 μοι- 

ρών μέσω του πάχους των μαξιλαριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες πιέσεις αιχμής και υψηλότε- 

ρες συνολικές πιέσεις εδράνου λόγω του μειωμένου εμβαδού κατανομής. Συχνά η αλληλεπίδραση με- 

ταξύ του εδάφους και του μαξιλαριού δεν αναγνωρίζεται ή δεν γίνεται κατανοητή, γεγονός που έχει ως α- 

ποτέλεσμα υψηλότερες πιέσεις εδράνου από αυτές που προορίζονται. 

Για να μειώσετε την πίεση εδράνου σε πολύ σκληρές συνθήκες εδάφους, εξετάστε την εισαγωγή ενός μα- 
λακότερου στρώματος ενδιάμεσης μνήμης που επιτρέπει τη διαχειριζόμενη εκτροπή του μαξιλα- 
ριού. Ο στόχος είναι να μαλακώσει το έδαφος για να καταστήσει το υπάρχον μαξιλάρι πιο αποτελεσμα- 
τικό σε αντίθεση με την ενίσχυση του μαξιλαριού για να ξεπεραστούν οι σκληρές συνθήκες εδάφους. Μα- 
λακώνοντας το έδαφος είναι μια αντι-διαισθητική προσέγγιση, ωστόσο, καθιστώντας τα μαξιλά- 
ρια πιο σκληρά μπορεί σημαντικά σε-αύξηση του κόστους και του βάρους. Συνήθως χρησιμοποιούνται εν- 
διάμεσα υλικά ρυθμιστικό υλικό περιλαμβάνουν άμμο, ή υλικά με υψηλή αντοχή συμπύκνωσης, όπως νε- 
οπρένιο ή καουτσούκ. 
Πέρα από την αποσκλήρυνση του εδάφους για την ενίσχυση της κατανομής του φορτίου, ένα πρό- 
σθετο πλεονέκτημα της χρήσης ενός ενδιάμεσου στρώματος είναι να γεμίσει τυχόν ασυνέπειες ή κενά με- 

ταξύ του μαξιλαριού και του εδάφους που βοηθά στην εξάλειψη της φόρτωσης σημείο σε μικρές περιο- 

χές του εδάφους, και βοηθά στην προστασία της επιφάνειας του εδάφους κάτω από βαριά φορτία 

 
 

Πίνακας για την Εδαφολογική φέρουσα ικανότητα 
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

 
Ένας κινητός γερανός είναι χτισμένος γύρω από τις αρχές σχεδιασμού της ισορροπίας και της μόχλευ- 
σης. Με λίγα λόγια, ένας γερανός πρέπει να είναι ικανός να ανυψώνει βαριά φορτία, μέσω της χρήσης μό- 
χλευσης, ενώ παραμένει σε ισορροπία. 

 

Πριν σκάψουμε σε αυτές τις έννοιες, πρέπει να μιλήσουμε για τη βαρύτητα. Γνωρίζουμε από τον Νεύ- 
τωνα και τον Αϊνστάιν ότι το φυσικό φαινόμενο της βαρύτητας ισχύει, το μόνο που έχετε να κάνετε για να 
πιεστείτε είναι να ρίξετε ένα μικρό αντικείμενο στο πόδι σας. Στον χειρισμό υλικών, πρέπει να εξετά- 
σουμε το κέντρο βάρους (ή CG) ενός φορτίου. Το «σύμβολο του κέντρου βάρους», που απεικονίζε- 
ται από τους μαύρους και λευκούς κύκλους στις παρακάτω εικόνες, χρησιμοποιείται για να δεί- 
ξει τη θέση όπου βρίσκεται το CG ενός αντικειμένου. Το CG οποιουδήποτε αντικειμένου λέγεται ότι εί- 
ναι το σημείο στο αντικείμενο όπου το βάρος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Που σημαίνει ότι η μό- 
χλευση στη μία πλευρά του αντικειμένου πρέπει να είναι ίση με την μόχλευση που προέρχε- 
ται από την άλλη πλευρά του αντικειμένου. 
Τώρα ας δούμε μια δέσμη ισορροπίας, η οποία είναι παρόμοια με ένα βασικό μοντέλο γερανού. Η δο- 
κός, ισορροπημένη σε μια πλήρη-κρούμη, παραμένει σε ισορροπία όσο η μό- 
χλευση στη μία πλευρά της φούλκραμ είναι ίση με την μόχλευση στην αντίθετη πλευρά της φούλ- 
κραμ. Αν κάποιο από τα βάρη που έχουν τοποθετηθεί στη δέσμη είναι μεγαλύτερο από το άλλο, η δέ- 
σμη θα περάσει στην κατεύθυνση του βαρύτερου αντικειμένου. Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσετε την ι- 
σορροπία της δέσμης είναι να μετακινήσετε το υπομόχλιο πιο κοντά στο βαρύτερο αντικείμενο, όπως φαί- 
νεται παρακάτω. Με τη μετακίνηση του υποβάθρου, η δέσμη παραμένει σε ισορροπία και κάθε αντικεί- 
μενο αντισταθμίζει το άλλο. 

 

 

 

Ας εφαρμόσουμε τώρα αυτό σε έναν κινητό γερανό. Στην παρακάτω εικόνα, η δεξιά πλευρά της δέσμης ι- 

σορροπίας ανυψώνεται, όπως και η έκρηξη ενός γερανού. Όσο η μόχλευση κάθε αντικειμένου παραμέ- 

νει ίση, η δέσμη παραμένει σε ισορροπία 
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Τώρα ας πάμε ένα βήμα παραπέρα και ας αναστείλουμε το φορτίο κάτω από τη ακτίνα, όπως θα ή- 
ταν από έναν γερανό. Στην παρακάτω εικόνα, η δέσμη μπορεί να παραμείνει σε ισορροπία εάν η μό- 
χλευση που προκύπτει από κάθε αντικείμενο παραμένει ίση. 

 

Αυτό το παράδειγμα είναι σπουδαίο, εφόσον δεν αλλάξει τίποτα, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι πι- 
θανό να συμβεί. Μόλις αυξηθεί το βάρος του αντικειμένου στα δεξιά (όπως η λήψη ενός μεγαλύτε- 
ρου φορτίου), πρέπει να αντισταθμίσετε την αύξηση της μόχλευσης στην αριστερή πλευρά της δέ- 
σμης. Εάν το αντικείμενο στα δεξιά κινείται πιο κοντά στο σημείο της κορυφής (όπως η αφαίρεση ενός βή- 
ματος), πρέπει να αντισταθμίσετε μειώνοντας τη μόχλευση του αντικειμένου στην αρι- 
στερή πλευρά της δέσμης. 

 

 

Πριν προχωρήσουμε περισσότερο στη σταθερότητα του κινητού γερανού, πρέπει να κοιτάξουμε τον ί- 
διο τον φορητό γερανό. Το να το αποσυναρμολογήσουμε και να δούμε πώς κατασκευάζεται ο γερα- 
νός μας δίνει μια διαφορετική προοπτική ισορροπίας από το να βλέπουμε το μηχάνημα συνολικά. Έ- 
τσι, ας το αποκατασκευάσουμε. 

 

  Η υπερκατασκευή, η άνω κατασκευή ή τα άνω τμήματα είναι το περιστρεφόμενο πλαίσιο του εξο- 
πλισμού στον οποίο είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα χειρισμού μαζί με το θάλαμο χειρισμού

 

 
 

Ο θαλαμίσκος, το πλαίσιο ή το αμάξωμα του οχήματος είναι το αμάξωμα του γερανού και, ανά- 

λογα με τον τύπο του οχήματος, περιλαμβάνει συνήθως το θαλαμίσκο, τους τροχούς/ίχνη, τα α- 

νοίγματα κ.λπ. Έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά της περιστρεφόμενης υπερκατασκευής του γερα- 

νού. 

 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.    

. 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.    

 

 Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η έκρηξη. Έχουν και CG. Ωστόσο, καθώς αυ- 

ξάνετε ή μειώνετε το μήκος ενός υδραυλικού βραχίονα, αλλάζει το CG του βραχίονα. Το CG ε- 

νός γερανού με πλευρικό βραχίονα παραμένει αμετάβλητο, εκτός εάν προστεθεί βραχίο-

νας ή άλλο βοηθητικό στοιχείο 
 
 

 

Το παράδειγμα που ακολουθεί θέτει σε εφαρμογή αυτές τις έννοιες, εξετάζοντας την μόχλευση που προ- 

έρχεται από έναν γερανό και ένα φορτίο. 
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Στο πεδίο του γερανού, η δύναμη της δέσμης ζυγοστάθμισης αντικαθίσταται από τον όρο "άξονας κλί- 
σης" και αποκαλούμε το κέντρο βάρους "CG". Η παραπάνω εξίσωση δείχνει πώς ένας γερανός είναι παρό- 
μοιος με μια δέσμη ζυγοστάθμισης. Ωστόσο, όταν εργάζεστε με γερανούς, και η μία πλευρά της εξίσω- 
σης ισούται με την άλλη πλευρά της εξίσωσης, ο γερανός θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισορροπημένη κατά- 
σταση και η κλίση είναι έτοιμη να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. 
Δεν θα ήταν ασφαλής η λειτουργία γερανού όπου η μόχλευση του φορτίου ήταν ίση με τη μό- 
χλευση του γερανού, έτσι η σταθερότητα "Εφεδρικού" είναι ενσωματωμένη στις διαβαθμίσεις φορ- 
τίου ευστάθειας γερανού. Η εφεδρική σταθερότητα μπορεί να αποδειχθεί καλύτερα με την εξέταση ε- 
νός γερανού που έχει υψώσει το μέγιστο ασφαλές φορτίο λειτουργίας του στην περιοχή σταθερότητας. 

 

 

Σταθερότητα φορητού γερανού 
Λένε ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, έτσι αυτή η δημοσίευση θα χρησιμοποιήσει εικονογραφή- 
σεις για να υποδείξει μερικές από τις ποικίλες διαμορφώσεις και τεταρτημόρια λειτουργίας όπου μπο- 
ρεί να υπάρχουν ανησυχίες σταθερότητας και να περιλαμβάνει εικόνες από το πού και γιατί πήγε 
κάτι στραβά. 

 
Ανύψωση σε ελαστικό 
Οι κατασκευαστές γερανών που επιτρέπουν την τοποθέτηση ανελκυστήρων με ελαστικό θα παρέ- 
χουν ένα διάγραμμα ικανότητας φόρτισης ειδικά για αυτή τη διαμόρφωση 

 

 
Στο πλάι 
Όχι μόνο έχουν ρυθμιστεί πλήρως οι εκρήξεις που συνιστώνται για την πλήρη χωρητικότητα του διαγράμ- 
ματος φορτίου, αλλά η εικόνα στα δεξιά απεικονίζει έναν τηλεσκοπικό γερανό φορτηγού με την έ- 
κρηξη πάνω από το πλευρικό τεταρτημόριο. Η ανύψωση στο πλάι είναι η λιγότερο στα- 
θερή θέση για τους περισσότερους γερανούς 

 

Μπροστά 
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Οι κατασκευαστές γερανών που επιτρέπουν τους "εμπρόσθιους" ανελκυστήρες θα παρέχουν ένα διά- 
γραμμα ικανότητας φόρτου ειδικά για αυτή τη διαμόρφωση. 
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Πίσω 

Αν και συνήθως εδώ παρέχεται η μεγαλύτερη χωρητικότητα, πρέπει να ακολουθήσετε το διάγραμμα φορ- 

τίου και να γνωρίζετε το βάρος του φορτίου για να εξασφαλίσετε ότι ο γερανός θα παραμείνει σταθε- 

ρός και σε όρθια θέση. 
 
 
 

 
 

Μήκος βραχίονα 
Πολλές φορές, η ανατροπή είναι αποτέλεσμα της έκρηξης που επεκτείνεται πέρα από το απαιτούμενο μή- 
κος. 
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Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τώρα μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η απώλεια της σταθερότητας που ο- 
δηγεί σε ένα περιστατικό ανατροπής ή ατύχημα δεν θα πρέπει να αποτελεί κοινό γεγονός. Είναι δαπανη- 
ρές και μπορούν να αποφευχθούν. Θυμηθείτε τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής είναι εξουσιοδοτημένος χειριστής φορητού γερανού με εκπαί- 
δευση, γνώσεις και εμπειρία για τη λειτουργία του μηχανήματος και την κατασκευή του ανελκυ- 
στήρα.

 Υπάρχουν πολλά σχέδια γερανών, διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή του γε- 
ρανού για να βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής κατανοεί πλήρως τα τεταρτημόρια λειτουργίας, τις θέ- 
σεις υπερκατασκευής και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του γερανού.

 Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής κατανοεί πλήρως το διάγραμμα ικανότητας φόρτισης για τον γε- 
ρανό που λειτουργεί.

 Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής κατανοεί πλήρως τον τρόπο χρήσης της διάταξης ζύγισης φορ- 
τίου του γερανού (LMI, RCI, RCL κ.λπ.).

 ΠΟΤΕ δεν θα πρέπει να γίνεται ανύψωση φορτίων όταν το γράφημα φορτίου δεν παρέχει αξιολο- 
γήσεις.

 ΠΟΤΕ μην σηκώνετε μεγαλύτερο βάρος από αυτό που αναγράφεται στο διάγραμμα φορτίου.
 Οι εκρήξεις πρέπει να επεκτείνονται πλήρως και να τίθενται ανά πάσα στιγμή, όταν αυτό είναι ε- 

φικτό.
 Μην επιτρέψετε ποτέ στον χειριστή να "σηκώνεται από το κάθισμα του παντελονιού τους" αν μπο- 

ρεί να αρχίσει να αισθάνεται το άκρο του γερανού να χτυπάει, τότε είναι ήδη πολύ αργά, ο γερα- 
νός έχει υπερφορτωθεί.
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ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

 
Πριν από την εγκατάσταση του γερανού και την επέκταση των εξορύξεων, πρέπει να διενεργείται εκτί- 
μηση του χώρου από αρμόδιο πρόσωπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να υποστηρίξει το φορ- 
τίο του γερανού και τα φορτία μεταφοράς. Για να μειωθεί ο κίνδυνος να πέσουν στο έδαφος οι εκρή- 
ξεις του γερανού λόγω της πίεσης της φόρτισης, χρησιμοποιούνται πλάκες ανύψωσης. Αυτές διευρύ- 
νουν το εμβαδόν της επιφάνειας των εκρήξεων και έτσι επεκτείνουν τις δυνάμεις που δρουν στο έδα- 
φος σε μεγαλύτερη επιφάνεια, καθιστώντας τον γερανό πιο σταθερό. Εάν οι συνθήκες του εδά- 
φους δεν είναι ιδανικές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα μέτρα, όπως υλικά ξύλου, σχάρες χά- 
λυβα ή τσιμεντένιες πλάκες. Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 11. 
Υπάρχουν ορισμένοι κοινοί κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να προσέχουν οι χειριστές των γερανών πριν με- 
ταβούν στο εργοτάξιο ή πριν ξεκινήσουν. Το μαλακό μη συμπυκνωμένο έδαφος ή το υλικό πλήρωσης μπο- 
ρεί να είναι επικίνδυνο, καθώς μπορεί να μην είναι πάντοτε ορατό αλλά μπορεί να είναι επιζή- 
μιο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του οχήματος. 

 

 

 
 

Σχήμα 11: Χρήση των επιθεμάτων ανύψωσης γερανού (Α) για τη μείωση της πίεσης στο έδαφος που προ- 
καλεί την κατάρρευσή του (Β) 
Η εγκατάσταση του γερανού κοντά σε χώρο εκσκαφής είναι αρκετά επικίνδυνη και οι κατευθυντή- 
ριες γραμμές της βιομηχανίας συνηγορούν κατά τέτοιων πρακτικών, καθώς υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυ- 
νος να υποχωρήσει το έδαφος χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να α- 
ποφευχθεί, ένας γεωτεχνικός πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των γύρω περιοχών. Στις κατοικημένες πε- 
ριοχές, ο χειριστής του γερανού πρέπει να γνωρίζει τα κελάρια ή τα υπόγεια και τον τύπο του δαπέ- 
δου κάτω από τον γερανό, καθώς η αντοχή των κατασκευών αυτών μπορεί να διακυβευθεί με το φορ- 
τίο του γερανού. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές, καθώς αυτές έ- 
χουν σχεδιαστεί για να παίρνουν το βάρος των πεζών και όχι ενός φορτωμένου γερανού. Το έδα- 
φος κάτω από αυτό μπορεί να είναι σχετικά ήπιο ή υπηρεσίες όπως υδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλε- 
κτρική ενέργεια μπορεί να περνούν από κάτω. Οι χειριστές γερανών πρέπει επίσης να δίνουν προ- 
σοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς η παρατεταμένη βροχή μπορεί να κάνει το έδαφος από κάτω να γί- 
νει πιο ήπιο και να προκαλέσει αστάθεια ή κατάρρευση. 

 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

 
Ο άνεμος μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος όταν λειτουργεί ένας γερανός, καθώς μπορεί εύκολα να κατα- 
στήσει ασταθή όλη τη δομή και να την κάνει να ανατραπεί. Τα φύλλα αξιολόγησης κινδύνου γερα- 
νού για τους κινητούς γερανούς συμβουλεύουν τον χειριστή να ανακαλέσει την έκρηξη, να απενεργοποιή- 
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σει τη μηχανή και να βγει από τον γερανό εάν η πτερύγια του ανέμου έχει ταχύτητα μεγαλύ- 
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τερη από 10 m/s. Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου που μετράται σε διά- 
στημα τριών δευτερολέπτων. Η ταχύτητα του ανέμου είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου που μετρά- 
ται σε ύψος 10 m για περίοδο 10 λεπτών. Ο χειριστής του γερανού πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πί- 
εση του ανέμου που ασκείται στον γερανό, καθώς η αύξηση αυτή είναι τέσσερις αν διπλασιαστεί η ταχύ- 
τητα του ανέμου. Μια τέτοια απότομη αλλαγή στην πίεση του ανέμου μπορεί να προκαλέσει ανα- 
τροπή του γερανού. 
Το πλήρωμα που χειρίζεται τον γερανό πρέπει πάντοτε να δίνει προσοχή στην ταχύτητα ανέμου του δια- 
γράμματος φορτίου που προτείνει ο κατασκευαστής για τον συγκεκριμένο γερανό. Θα πρέπει να διενερ- 
γείται αξιολόγηση κινδύνου για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του πληρώματος όταν εκτελεί πτητικές λει- 
τουργίες σε υψηλότερες ταχύτητες ανέμου, εάν το πλήρωμα έχει την απαιτούμενη πείρα για να ελέγ- 
χει το φορτίο υπό αυτές τις συνθήκες. Στη συνέχεια, ο καθορισμός ασφαλούς ταχύτητας ανέμου μπο- 
ρεί να χωριστεί σε τρία απλά πράγματα: 

 
 Πρώτον, η ταχύτητα του ανέμου με την οποία το πλήρωμα αισθάνεται ασφαλές να λειτουρ-

γεί. Αυτό θα πρέπει να κρίνεται από την εμπειρία και την εκτίμηση κινδύνου. Η εκτίμηση επικινδυ- 
νότητας μπορεί να περιλαμβάνει την κίνηση ενός φορτίου, την ικανότητα ελέγχου του φορ- 
τίου με γραμμές tag, περιορισμούς τοποθεσίας και άλλους παράγοντες. 

 Δεύτερον, η ταχύτητα ανέμου του διαγράμματος φόρτισης την οποία ο κατασκευαστής του γερα- 
νού ορίζει ως τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου. Η ταχύτητα ανέμου του γραφήματος φορτίου μπο-
ρεί να ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μήκος του βραχίονα, την ακολουθία κ.λπ. 

 Τρίτον, η επιτρεπόμενη ταχύτητα ανέμου μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί κάτω από την ταχύ- 
τητα ανέμου του διαγράμματος φορτίου λόγω της επιφάνειας του φορτίου.

 Το φορτίο ανέμου μπορεί να υπολογιστεί με την ακόλουθη εξίσωση:
 

F=A×P × C_d 
Όπου: 
F είναι το φορτίο ανέμου 
P είναι η πίεση του ανέμου 
C_d είναι ο συντελεστής μεταφοράς (ο οποίος εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου) 

Ταχύτητα Gust έναντι μέση ταχύτητα ανέμου 

Η ταχύτητα ανέμου του διαγράμματος φορτίου και η επιτρεπόμενη ταχύτητα ανέμου βασίζο- 
νται στην στιγμιαία μέγιστη ταχύτητα ανέμου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκρήξεων. Αυτή είναι η απο- 
καλούμενη "τριήμερη ώθηση" που μετράται στο υψηλότερο σημείο του συστήματος της έκρη- 
ξης και όχι η μέση ταχύτητα του ανέμου που μετράται σε υψόμετρο 10 μέτρων σε χρονική περίοδο 10 λε- 
πτών όπως δίνεται από τους περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ταχύτητα του ανέ- 
μου τριών δευτερολέπτων μπορεί εύκολα να είναι υψηλότερη με συντελεστή δύο και άνω, δηλαδή, λαμ- 
βάνοντας υπόψη τη μέση ταχύτητα του ανέμου σε υψόμετρο 10 μέτρων, μπορεί να υποτιμήσει σημα- 
ντικά τις πραγματικές συνθήκες. 
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5.2. Γερανός με γερανό πλάτης 
 

Τα κύρια στοιχεία ενός γερανού με γερανό με γερανό με γερανό με γερανό με βραστήρα εμφανίζο- 
νται στο σχήμα 1. Η επιθεώρηση καθενός από τα στοιχεία αυτά αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής επιθε- 
ώρησης του αερομεταφορέα. Η ανοδική τάση υποστηρίζει το φορτίο εργασίας και είναι η συνηθέστερη α- 
νοδική τάση που χρησιμοποιείται στο NCF. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους και σε κατασκευές γε- 
ρανών και είναι τοποθετημένος στο σημείο του βραχίονα της περιστρεφόμενης υπερκατασκευής. Σε έ- 
ναν γερανό, η έκρηξη υποστηρίζει το βάρος του φορτίου, καθώς και την ανύψωση και την προσέγ- 
γιση. Η βασική έκρηξη αποτελείται από ένα τμήμα βάσεως και ένα τμήμα άκρου βήματος. Το μή- 
κος του αυξάνεται με τη συναρμολόγηση πρόσθετων τμημάτων, όπως στην περίπτωση της α- 
κτής, ή με την υδραυλική επέκταση τμημάτων, όπως στην περίπτωση της τηλεσκοπικής έκρηξης. 

 

 

 
 

Εικόνα 1 - Εξαρτήματα γερανού με γερανό με πλάτες. 

 
Τμήματα βραχίονα 

 
Οι τομές της πλάστιγγας είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, λεπτό τοίχο, σωληνωτό ή γωνιακό κραματο- 
ποιημένο χάλυβα υψηλής αντοχής, απουπογεγραμμένο για τη λήψη φορτίων συμπίεσης. Ο πιο συνηθι- 
σμένος τύπος τομής βραχίονα είναι η σωληναριακή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, η οποία αποτελεί- 
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ται από τέσσερις κύριες χορδές που συνδέονται με λατίνοι που είναι επίσης γνωστοί ως λακτώ- 
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δεις. Στο κάτω μέρος, όπου συνδέεται με το βασικό τμήμα του βραχίονα, υπάρχουν τέσσερις ακροδέ- 
κτες σύνδεσης και ένα μέλος του βραχίονα που αναφέρεται ως διαγώνια. Το τετράγωνο πλαί- 
σιο σε κάθε άκρο του εισαγωγικού τύπου προβόλου αναφέρεται συνήθως ως το πλαίσιο εικόνας. 
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Ει- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κόνα - Τμήμα σωληναριακής έκρηξης. 
. 

Εικόνα 3 - (A) Σύνδεση με μπουλόνι και (B) σύνδεση με καρφίτσα. 
 

 

 
Οι κατασκευαστές προτείνουν να μην χρησιμοποιείται γερανός εάν έχει σκουριά, λασπώματα ή κορδό- 
νια, ραγισμένες συγκολλήσεις και άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την αντοχή της πλαστικής στιβά- 
δας. Αυτές οι μηδενικές ανοχές απαιτούν από τα πληρώματα των γερανών να προσέχουν ιδιαίτερα ό- 
ταν χειρίζονται τμήματα που δεν χρησιμοποιούνται με ανελκυστήρες, αποθηκεύουν τμήματα που δεν χρη- 
σιμοποιούνται μακριά από την κυκλοφορία, μεταφέρουν και ασφαλίζουν τμήματα σε ρυμουλκού- 
μενα τρακτέρ, και εμποδίζουν τον εξοπλισμό ή τα εμπόδια να τρέξει στο βραχίονα ενώ είναι τοποθετη- 
μένα στον γερανό κατά τη μεταφορά, την εκτέλεση εργασιών ή όταν είναι σταθμευμένα. 
Το NCF χρησιμοποιεί τμήματα που έχουν συνήθως μήκος 10 έως 20 πόδια. Κατά την προσθήκη πολ- 
λών τμημάτων διαφορετικού μήκους, ελέγξτε το εγχειρίδιο του χειριστή για τη διαμόρφωση του τμήμα- 
τος βραχίονα. αν οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του χειριστή, ένας κανόνας α- 
ντίχειρα που χρησιμοποιείται κατά την ανάμειξη μικρών τμημάτων βραχέων διατομών με μεγάλα τμή- 
ματα είναι η εγκατάσταση των μικρότερων διατομών που βρίσκονται πλησιέστερα στο τμήμα βάσης βρα- 
χίονα· για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε δύο τμήματα 10 ποδιών και ένα τμήμα 20 ποδιών, εγκαταστή- 
στε τα δύο τμήματα 10 ποδιών που βρίσκονται πιο κοντά στο τμήμα της βάσης boom. Οι τομές βραχί- 
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ονα συνδέονται με συνδέσεις πλακών (φλάντζας) (σχήμα 3Α) ή με συνδέσεις ακίδων και καθα- 
ρών (σχήμα 3Β). Ο πιο κοινός είναι η καρφίτσα και το καθάρισμα. 
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Σε όλα τα τμήματα του βραχίονα που έρχονται με γερανό θα υπάρχει ένας αναγνωριστικός αριθμός προ- 
σάρτησης που θα υποδηλώνει το τμήμα του βραχίονα σε έναν συγκεκριμένο γερανό. 
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Ένδειξη γωνίας έκρηξης 

 
Οι χωρητικότητες που αναφέρονται στους χάρτες φορτίου γερανού βασίζονται επίσης και διαφέρουν ανά- 

λογα με τη γωνία του γερανού. Η γωνία της έκρηξης, στους γερανούς της πλάτης, βρίσκεται μεταξύ της κε- 

ντρικής γραμμής του βραχίονα του βραχίονα (από τις ακίδες της βάσης του βραχίονα έως τις κεφα- 

λές) και της οριζόντιας ενώ ο βραχίονας είναι υπό φορτίο (σχήμα 4). 

Ορισμένοι γερανοί είναι εξοπλισμένοι με δείκτες γωνίας έκρηξης που είναι τύπου υγρού, τοποθετημέ- 

νοι στα αριστερά του θαλάμου οδήγησης του οροφής στο βασικό τμήμα του βραχίονα του βραχίονα, ο- 

πτικά αναγνώσιμοι από τον χειριστή (σχήμα 5). Αυτός ο τύπος ένδειξης πρέπει να ρυθμίζεται σωστά, χω- 

ρίς σύνδεση, και ο γερανός πρέπει να είναι επίπεδος ή να δείχνει με ακρίβεια τις γωνίες του βραχίονα. Α- 

κόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αναγνώσεις του είναι μόνο κατά προσέγγιση. 

 
Σε άλλους τύπους γερανών, ο δείκτης γωνίας έκρηξης αποτελείται από μεταλλική πλάκα με αριθμούς μοί- 

ρας (0 έως 90 μοίρες) και έναν ελεύθερα περιστρεφόμενο βραχίονα που αντιδρά καθώς αλλάζει η γω- 

νία της έκρηξης. Σε αυτούς τους δείκτες, οι αρίθμηση και τα όπλα πρέπει να παραμένουν πάντοτε κα- 

θαρά και οπτικά αναγνώσιμα. 

Για να ελέγξετε την ακρίβεια του δείκτη γωνίας έκρηξης, τοποθετήστε το επίπεδο ενός κατασκευαστή μή- 

κους 3 ποδιών στο τμήμα της κεντρικής έκρηξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 21-13. Σηκώστε και χαμηλώ- 

στε την άνθηση μέχρι το επίπεδο να δείξει ότι η άνθιση είναι στους μηδέν βαθμούς. 
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Βήμα 3. Όταν τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με τη γέφυρα, είναι καλή πρακτική να τοποθετού- 

νται οι ακίδες από την πλευρά προς τα έξω. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την ευκολότερη οπτική εξέ- 

ταση των ακίδων πτερυγίων που εισάγονται στις καρφίτσες των καρφιτσών της πτερυγίου όταν η έ- 

κρηξη βρίσκεται στον αέρα. 

Βήμα 4. Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθούν τα μολύβια του τμήματος της έκρηξης με τα μολύ- 

βια του άκρου της έκρηξης. Αυτό συνήθως απαιτεί χειρωνακτική εργασία για να ευθυγραμμίσει τα με- 

ντεσέδες του τμήματος της έκρηξης με τα μολύβια του άκρου της έκρηξης. Μπορεί επίσης να χρεια- 

στεί να ενεργοποιήσετε το μοχλό ελέγχου του βαρούλκου για να δώσετε χαλαρότητα στο βα- 

ρούλκο που αντέχει για να ευθυγραμμίσει τα παιδιά. Αφού ευθυγραμμιστούν τα μολύβια, εισά- 

γετε τις καρφίτσες σύνδεσης και τις καρτέλες σύνδεσης. 

Βήμα 5. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μοχλό ελέγχου του βαρούλκου για να σηκώσετε το συγκρό- 

τημα και τα μολύβια. Πριν το κάνετε αυτό, επιστρέψτε και επιθεωρήστε οπτικά όλες τις συνδέ- 

σεις με τις ακίδες και τις ακίδες των βραχιόνων. Πες σε κάποιον να δει το βαρέλι για να εξασφαλί- 

σει ότι το σύρμα δεν θα διασχίζει τον άνεμο, προκαλώντας το να συνθλίψει ή να κουνηθεί. Επι- 

πλέον, διασφαλίστε ότι όλο το σύρμα με το μανίκι της ράβδου λειτουργεί σωστά σε όλες τις σχι- 

σμές. Μόλις όλα τελειώσουν, ενεργοποιήστε το μοχλό ελέγχου του βαρούλκου και σηκώστε τις φλά- 

ντζες και τα κελύφη μέχρι να είναι σφιχτά. 

Βήμα 6. Ελέγξτε οπτικά το σύστημα ανάρτησης του βραχίονα πριν το θέσετε σε λειτουργία. Καθώς υ- 

ψώνεται η έκρηξη, οπτικά ελέγξτε το σχοινί του σύρματος με το μανίκι. 

Βήμα 7. Μόλις ανεγερθεί η έκρηξη, ελέγξτε το σχοινί του σύρματος που σηκώνεται. Θέλετε να διασφα- 

λίσετε ότι το καλώδιο σύρματος ρέει σωστά μέσα από το μηχάνημα κεφαλής και τα μανίκια αγκί- 

στρου και περιτύλιξη σωστά στο βαρέλι 
 
 

ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Κατά την αποσυναρμολόγηση ενός βραχίονα αναμονής, επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να ελέγξετε διε- 

ξοδικά αντικείμενα όπως οι καρφίτσες σύνδεσης, τα κλειδιά κοχλιωτού και τα εσωτερικά ρολά σύνδε- 

σης για φθορά, σκουριά και ρωγμές επιφανείας. 

 
Τα ακόλουθα είναι γενικά βήματα για την αποσυναρμολόγηση ενός τμήματος βραχίονα σε μια πλα- 

γιά που είναι εξοπλισμένη είτε με ένα γκάντρι είτε με ένα βραχίονα, τοποθετημένο είτε σε ένα ερμά- 

ριο ή σε ένα φορτηγό. 

 
Βήμα 1. Αν ο γερανός είναι τοποθετημένος σε ένα φορτηγό όχημα, ρυθμίζει την κίνηση και περιστρέ- 

φει την υπερκατασκευή πάνω από το πίσω ή το πλαϊνό μέρος, ανάλογα με την κατασκευή και το μο- 

ντέλο του γερανού. 

Βήμα 2. Χαμηλώστε το (τα) άκρο(-α) αγκίστρου(-ων) στο έδαφος και εξασφαλίστε χαλάρωση στην (στις) α- 

νυψωτική(-ές) γραμμή(-ες). Στη συνέχεια, χαμηλώστε την έκρηξη και βάλτε το μηχάνημα κεφα- 

λής στο μπλοκάρισμα. 

Βήμα 3. Ενεργοποιήστε το μοχλό ελέγχου του βαρούλκου για να χαμηλώσετε το συγκρότημα της γέφυ- 

ρας ή το κατάρτι του βραχίονα για να χαλαρώσετε τα μολύβια. 
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Βήμα 4. Για να αποτραπεί η πτώση των εγαζόμενων στο έδαφος, χρησιμοποιή- 
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στε σύρμα ή σχοινί για να τα ασφαλίσετε μέχρι την έκρηξη. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις ακίδες πτερυ- 

γίων και απομακρύνετε τις κύριες ακίδες από τις συνδέσεις συναρμολόγησης γέφυρας στα μολύβια. 

Βήμα 5. Τοποθετήστε το συγκρότημα γέφυρας στο επάνω μέρος της βάσης του βραχί- 

ονα (σχήμα 11). Ο χειριστής το πράττει αυτό με τη βαθμονόμηση του μοχλού ρύθμισης του βαρούλ- 

κου για να σφίξει τις γραμμές του βαρούλκου έως ότου η φωτεινή λυχνία τοποθετηθεί στην κο- 

ρυφή της βάσης του βήματος. Για να ευθυγραμμίσετε τις οπές καρφίτσας, τοποθετήστε χειροκί- 

νητα τη διάταξη φωτεινής ροής χρησιμοποιώντας λοστό. Οι ακίδες που χρησιμοποιούνται για τις συνδέ- 

σεις των καλωδίων είναι συνήθως οι ακίδες που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του συγκροτήμα- 

τος της γέφυρας στη βάση του βραχίονα. Αν ο γερανός είναι εφοδιασμένος με έναν βραχίονα. το βραχίο- 

νας βραχίονα έχει συνήθως ένα μικρό σύνολο από μολύβια που συνδέονται με τις οπές της βάσης βραχί- 

ονα (σχήμα 12). 

 

Εικόνα 11 - Σύνδεση γέφυρας 
 

. Εικόνα 12 - Σύνδεση με το μαστό της έκρηξης. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οπτικός έλεγχος του τυμπάνου του βαρούλκου για να διασφαλιστεί ότι το σύρμα του σύρμα- 
τος δεν χαλαρώνει και δεν περνά τον άνεμο στο βαρέλι του βαρούλκου, με αποτέλεσμα να θρυμματίζε- 
ται ή να σύρεται το σύρμα. 

 
Βήμα 6. Σφίξτε τις άμαξες για να υποστηρίξετε το βάρος της έκρηξης, αλλά όχι τόσο σφιχτές ώστε το μηχά- 
νημα της κεφαλής να απομακρυνθεί από το μπλοκάρισμα. 
Βήμα 7. Αφαιρέστε τις καρφίτσες από τις καρφίτσες σύνδεσης με το βραχίονα και εκκινήστε τις καρτέ- 
λες σύνδεσης με το χαμηλότερο βραχίονα. 
Βήμα 8. Αφού αφαιρέσετε τις κάτω ακίδες, ενεργοποιήστε το μοχλό ελέγχου του βαρούλκου και χαμηλώ- 
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στε τη διάταξη ή το κατάρτι της γέφυρας, επιτρέποντας στο βραχίονα να διαχωριστεί στο κάτω μέ- 
ρος με την άρθρωση στις κορυφές. Τότε, χαμήλωσε την έκρηξη στο μπλοκάρισμα. 
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Βήμα 9. Αφαίρεση των κορυφαίων ακίδων σύνδεσης. Μόλις αφαιρεθούν, ενεργοποιήστε το υψόμετρο αρ- 
κετά ώστε να απογειωθεί η σύνδεση με την έκρηξη. 

 
Κατά την εκτέλεση της θραύσης του βραχίονα πάνω από το πίσω μέρος του γερανού, διαχωρίστε την άν- 
θηση αυξάνοντας τους μηχανισμούς εκτός ορίων αρκετά ώστε να κινηθούν προς τα εμπρός με το θαλαμί- 
σκο και απελευθερώνοντας τα φρένα στην(στις) ανυψωτική(-ές) γραμμή(-ες) για να αρθεί(- 
ουν) το σύρμα (-ες), καθώς ο θαλαμίσκος κινείται προς τα εμπρός ώστε να υπάρχει χώρος για την προ- 
σθήκη. 

 
 

Κατά την εκτέλεση της θραύσης του βραχίονα πάνω από την πλευρά του γερανού, διαχωρίστε την πέ- 
δηση απελευθερώνοντας τα φρένα στην(στις) ανυψωτική(-ές) γραμμή(-ες) για να χαλαρώ- 
σετε το σχοινί του ανυψωτικού σύρματος και χρησιμοποιώντας έναν ανυψωτικό για να σηκώσετε το ά- 
κρο του βραχίονα προσεκτικά και να κινήσετε τον κατάλληλο χώρο ώστε να εισαχθεί(-ουν) ένα(-α) τμήμα(- 
α). 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. σημεία ανύψωσης 
2. βάρος στοιχείου 
3. σημεία τσιμπήματος 
4. διαδικασίες αποκλεισμού 
5. σήμανση και υλικό 
6. προετοιμασία συστατικών (υπολείμματα καθαρισμού και προσμείξεις από τις επιφάνειες) 
7. εγκατάσταση και αφαίρεση των κόμβων γέφυρας και βραχίονα 
8. γράφημα σύνθεσης και σχέδια 
9. απαιτήσεις χώρου για τη συναρμολόγηση 
10. δυνατότητες και περιορισμοί του βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης 
11. ανάκτηση και γαλουχία (συμπεριλαμβανομένης της αυτοσυγκράτησης) 
12. μπλοκ αγκίστρου και συνολική χωρητικότητα σφαίρας 
13. αποτέλεσμα χρήσης ελαττωματικού υλικού 
14. διαδικασίες απομακρυσμένου ελέγχου 
15. συνθήκες εδάφους 
16. διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευ- 
αστή 

 

Βασικές ικανότητες για τη συναρμολόγηση γερανού με γερανό πλάγια 

Για να εγκαταστήσετε ίχνη στο αμάξωμα του οχήματος: 

 διασφάλιση της στάθμης του αμαξώματος του αυτοκινήτου 
 κατάργηση τυχόν αποκλεισμού μεταξύ των διεργασιών και των επιδιορθώσεων μονάδων 
 γραμμές επέκτασης/επαναφοράς 
 στίγμα στο αμάξωμα του οχήματος με βοηθητικό εξοπλισμό ανύψωσης ή διαδικασίες του κατα- 

σκευαστή για αυτοσυναρμολόγηση 
 εγκατάσταση συνδετήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ασφαλή πα- 

ρακολούθηση του αμαξώματος του αυτοκινήτου 
 σύνδεση υδραυλικών/μηχανικών συνδέσεων για την ολοκλήρωση κυκλωμάτων μονάδας δί- 

σκου/απενεργοποίησης 
 προσαρμογή της τάσης τροχιάς και της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευα- 

στή 
 

Για να εγκαταστήσετε το σπίτι: 
 

 έλεγχος για ελαττώματα όπως φθαρμένα μπουλόνια, καρφίτσες και κουκούλες 
 καθαρισμός όλων των επιφανειών και εφαρμογή λιπαντικού στις ακίδες και τα σημεία σύνδε- 

σης για να επιτραπεί η συναρμολόγηση 
 τοποθέτηση του αμαξώματος/φορέα του οχήματος με τη βοήθεια γερανού ή τη συνιστώμενη δια- 

δικασία από τους κατασκευαστές για αυτοανεγειρόμενους γερανούς 
 εγκατάσταση συνδετήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ασφά- 

λεια του σπιτιού στο αμάξωμα του οχήματος/του μεταφορέα 
 σύνδεση υδραυλικών γραμμών και ηλεκτρικών συνδέσεων για την ολοκλήρωση κυκλωμάτων 
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Για να εγκαταστήσετε πλαίσια ενεργοποίησης: 
 

 θέση κιβωτίου ενεργοποίησης με χρήση βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης, όπως ανελκυστή- 
ρες, φορτηγά ή γερανοί υποβοήθησης, ανάλογα με τον τύπο του γερανού ή τη διαδικασία αυτοα- 
νέγερσης του κατασκευαστή 

 έλεγχος για ελαττώματα όπως εύκαμπτοι σωλήνες, εξαρτήματα και κύλινδροι 
 καθαρά εξαρτήματα για την αποφυγή μόλυνσης του πετρελαίου και για την εξασφάλιση της ευκο- 

λίας εγκατάστασης 
 σύνδεση σωλήνων και καλωδίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ο- 

λοκλήρωση υδραυλικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
 εγκατάσταση συνδετήρων, όπως βίδες και καρφίτσες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή, για την ασφάλιση του κιβωτίου ενεργοποίησης στο αμάξωμα του αυτοκινή- 
του/στον φορέα 

 

Για να εγκαταστήσετε τη βάση boom: 
 

 καθαρές και λιπαντικές καρφίτσες και επενδύσεις που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση 
 ανύψωση γάγας ή/και ζώντος ιστού στην θέση εργασίας 
 βάση του βραχίονα τοποθέτησης σε οικία με τη βοήθεια γερανού ή ζωντανού ιστού ανά- 

λογα με τον τύπο γερανού ή τη διαδικασία του κατασκευαστή για αυτοανέγερση 
 εγκατάσταση συνδετήρων, όπως ακίδες πτήσεως, ακίδες και συνδέσεις γέφυρας για την α- 

σφαλή βάση βραχίονα κατ' οίκον 
 συνδετικοί εύκαμπτοι σωλήνες και ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή για την ολοκλήρωση κυκλωμάτων 
 

Για τη συναρμολόγηση του βραχίονα και του βραχίονα: 
 

 έλεγχος για ελαττώματα, όπως κατεστραμμένες συγχορδίες, ελάσματα και μολύβια 
 καθορισμός της ακολουθίας εγκατάστασης των τμημάτων βραχίονα/βραχίονα σύμ- 

φωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
 χρήση μπλοκαρίσματος για τις συνθήκες εδάφους 
 διάταξη και σύνδεση τμημάτων βραχίονα/βραχίονα (συμπεριλαμβανομένων των με- 

ρών και των καλωδίων) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών 
 

Για να εγκαταστήσετε αντισταθμιστικά μέτρα: 
 

 έλεγχος για ελαττώματα όπως σπασμένα μπουλόνια, κατεστραμμένα νήματα και ακίδες 
 καθορισμός της ακολουθίας εγκατάστασης και τοποθέτηση των αντιβαρών σύμφωνα με τις προ- 

διαγραφές του κατασκευαστή 
 τοποθέτηση αντίβαρων στον γερανό (δίσκο ή κατάστρωμα) για την τελική εγκατάσταση της συ- 

ναρμολόγησης 
 αύξηση και μείωση του συναρμολογημένου αντίβαρου ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή 
 εγκατάσταση συνδετήρων όπως ακίδες και μπουλόνια για ασφαλή συναρμολογημένα αντί- 

βαρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστώ 
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Για να εγκαταστήσετε ανυψωτικές γραμμές, μπλοκ αγκίστρου και μπάλα γενικής επισκευής: 

 
  παραγκωνισμός αποθηκευμένης σωλήνωσης βαρούλκου, διατηρώντας παράλληλα επαρκή έ- 

νταση ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στη σωλήνωση βαρούλκου 
  κοπή και κατάσχεση καλωδίων με τη χρήση εξοπλισμού κοπής καλωδίων σύμφωνα με τις προδια- 

γραφές του κατασκευαστή 
  μπλοκ αγκίστρου επαναφοράς με απαιτούμενα μέρη γραμμής για ανύψωση του υπολογιζόμε- 

νου βάρους 
 τερματισμός άκρων συρματόσχοινου χρησιμοποιώντας συνδέσεις, όπως υποδοχές σφηνοειδούς 
  εγκατάσταση συνδετήρων για την ασφάλιση της γραμμής ανύψωσης στην κε- 

φαλή ή το μπλοκ/μπάλα 
 

Βασικές ικανότητες για την αποσυναρμολόγηση γερανού-γερανού 
Για να αφαιρέσετε τις γραμμές ανύψωσης, τα μπλοκ αγκίστρου και τη μπάλα γενικής επισκευής: 

 

 αφαίρεση και αποθήκευση συνδετήρων 
 αποσυναρμολόγηση τελικών συνδέσεων (υποδοχές σφηνοειδούς) 
 αφαίρεση καλωδίου από το μπλοκ αγκίστρου 
  κουτάλι σε σωλήνωση βαρούλκου πάνω στο βαρούλκο διατηρώντας παράλληλα επαρκή έ- 

νταση για τη διασφάλιση της σωστής ανατάραξης 
  ασφαλής γραμμή στο τύμπανο για τη διατήρηση της ανίχνευσης 

Για να αποσυναρμολογήσετε το μπουμ και το τζιπ: 

 κάτω βραχίονας/βραχίονας πάνω στο μπλοκάρισμα των συνθηκών του εδάφους 
  αποσυναρμολόγηση τμημάτων βραχίονα/βραχίονα (συμπεριλαμβανομένων των με- 

ρών και των καλωδίων) σύμφωνα με τα όργανα του κατασκευαστή 
  αφαίρεση και αποθήκευση υλικού και βοηθητικού εξοπλισμού 

Για να αφαιρέσετε τα αντίβαρα: 

 αφαίρεση και αποθήκευση συνδετήρων όπως καρφίτσες και μπουλόνια 
  διάταξη ανύψωσης και χαμηλότερου αντίβαρου εκτός θέσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα- 

σκευαστή 
  αποσυναρμολόγηση αντίβαρων 

Για να αφαιρέσετε τη βάση boom: 

 εύκαμπτοι σωλήνες αποσύνδεσης και ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κα- 
τασκευαστή 

 βάση υποστήριξης με βοηθητικό εξοπλισμό ανύψωσης 
 αφαίρεση και αποθήκευση συνδετήρων, όπως ακίδες φτέρνας, ακίδες και συνδέσεις γέφυρας 
  ανύψωση βάσης από το σπίτι με τη βοήθεια γερανού ή ζωντανού ιστού ανάλογα με τον τύπο γε- 

ρανού 

 κατώτερο γάγημα ή/και live mast σε θέση αποθήκευσης 
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Για να αφαιρέσετε την καμπίνα: 
 

 υποστήριξτε με εμπλοκή κατάλληλη για συνθήκες εδάφους και ισοπέδωση του γερα- 
νού με τη χρήση εξοπλισμού όπως γρύλους και βοηθητικών γερανών για τη διευκόλυνση της απο- 
μάκρυνσης του σπιτιού 

 ασφαλίστε την καμπίνα με βοηθητικό εξοπλισμό ανύψωσης 
 αποσύνδεση των υδραυλικών γραμμών και ηλεκτρικών συνδέσεων 
 αφαίρεση και αποθήκευση συνδετήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
 ανελκυστήρες αμαξώματος/θαλαμίσκου με τη χρήση γερανών υποβοήθησης ή τη συνιστώ- 

μενη από τους κατασκευαστές διαδικασία για αυτοανεγειρόμενους γερανούς 
 

Για την αφαίρεση κομματιών από το αμάξωμα του αυτοκινήτου: 
 

 αποσυνδέστε τις υδραυλικές/μηχανικές συνδέσεις για συστήματα κίνησης/απενεργοποίησης 
 γραμμές επέκτασης/επαναφοράς 
 υποστήριξη με εμπλοκή και ισοπέδωση του γερανού με τη χρήση εξοπλισμού όπως γρύ- 

λους και βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης της γραμμής 
 να εξασφαλίζεται ότι το βάρος της γραμμής υποστηρίζεται με τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού α- 

νύψωσης πριν από την αφαίρεση των συνδετήρων 
 αφαίρεση και αποθήκευση των συνδετήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
 ανύψωση του ίχνους του αμαξώματος του αυτοκινήτου με τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού ανύ- 

ψωσης 
 

Για να καταργήσετε πλαίσια ενεργοποίησης: 
 

 να εξασφαλίζεται ότι υποστηρίζεται το βάρος του πλαισίου ενεργοποίησης, με τη χρήση βοηθητι- 
κού εξοπλισμού ανύψωσης, όπως περονοφόρα ανελκυστήρες ή γερανογερανοί ανά- 
λογα με τον τύπο γερανού, πριν από την αφαίρεση υλικού 

 αφαίρεση συνδετήρων, όπως βίδες και ακίδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευα- 
στή, για την αποσύνδεση του κιβωτίου ενεργοποίησης από το αμάξωμα/τον φορέα του αυτοκινή- 
του 

 εύκαμπτοι σωλήνες αποσύνδεσης και ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κα- 
τασκευαστή 
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LU 5.3 Γερανός με τηλεσκόπιο 
 

Οι τηλεσκοπικοί γερανοί ονομάζονται συνήθως υδραυλικοί γερανοί. Τα τοιχώματα αποτελού- 
νται από μια σειρά τετραγώνων, τραπεζοειδών ή άλλου σχήματος συμμετρικά εγκάρσιων τμημάτων, τα ο- 
ποία προσαρμόζονται το ένα στο άλλο. Το μεγαλύτερο τμήμα, στο κάτω μέρος της έκρηξης, ονομάζε- 
ται το βασικό τμήμα ή το μπούκ. Το μικρότερο τμήμα, στο πάνω μέρος της έκρηξης, ονομάζεται το ά- 
κρο του άκρου ή το άκρο του βραχίονα. Στο ενδιάμεσο μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα τμή- 
ματα που ονομάζονται πρώτα, δεύτερα, κ.ο.κ., ενότητες. Με την έκρηξη να έχει ανασυρθεί πλήρως, ο γε- 
ρανός τηλεσκοπίων-κορμών είναι εξαιρετικά εύκαμπτος και εύκολα μεταφερόμενος σε εργοτάξια. Η ονο- 
ματολογία του τηλεσκοπικού γερανού απεικονίζεται στο σχήμα 13. 

 

 

Εικόνα 13 - Ονοματολογία τηλεσκοπικών γερανών. 
 
 

 
Τμήματα βραχίονα 

 
Η τηλεσκοπική έκρηξη μπορεί να είναι ένα καρφιτσωμένο βραχίονα, ένα πλήρες βραχίονα ή ένας συνδυα- 
σμός των δύο. Η "καρφιτσωμένη έκρηξη" σημαίνει ότι τα τμήματα είναι καρφιτσωμένα στην εκτετα- 
μένη ή ανακλώμενη θέση. Ως "πλήρης ισχύς" νοείται η υδραυλική επέκταση ή η υδραυλική ανασύ- 
σταση τμημάτων. Μερικά μοντέλα έχουν ένα πλήρες κεντρικό άναμμα με ένα καρφιτσωμένο τμήμα ακ- 
μής. Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή για την ορθή λειτουργία του τύπου του βραχίονα που είναι εξο- 
πλισμένος στον γερανό που σας έχει ανατεθεί να χειριστείτε. 
Σε πλήρη ισχύ, οι τομές επεκτείνονται και επανατάσσονται (εκτός από το βασικό τμήμα) από υδραυλι- 
κούς κύλινδροι, οι οποίοι ονομάζονται κύλινδροι επέκτασης. Οι κύλινδροι είναι τοποθετημένοι παράλ- 
ληλα προς την κεντρική γραμμή του βραχίονα μέσα σε κάθε τμήμα. Οι κύλινδροι επέκτασης της έκρη- 
ξης στα περισσότερα τηλεσκοπικά τοιχώματα έχουν βαλβίδες αλληλουχίας που επιτρέπουν στα τμή- 
ματα να επεκτείνονται (τηλεσκόπιο) κατά ίσα ποσά. Αυτοί οι γερανοί συνήθως έχουν έναν μοχλό ελέγ- 
χου τηλε-εμβέλειας στο θάλαμο. Ωστόσο, σε γερανούς που δεν διαθέτουν βαλβίδες αλληλουχίας, ο χειρι- 
στής θα πρέπει να επεκτείνει κάθε τμήμα εξίσου. (Ο γερανός θα έχει δύο ή τρεις μοχλούς τηλεσκο- 
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κρηξης επεκταθούν χωρίς ισοσταθμισμό, το πιο εκτεταμένο τμήμα της έκρηξης θα μπορούσε να υποχωρή- 
σει σε άνισες πιέσεις. Επιπλέον, ο πίνακας φορτίου θα ακυρωθεί για τον προσδιορισμό της ονομαστι- 
κής χωρητικότητας του γερανού. Τα τμήματα βραχίονα που έχουν σημανθεί με ίσα βήματα, όπως φαίνε- 
ται στην έκρηξη του σχήματος 4, διευκολύνουν τον χειριστή ή τον σηματοδότη να εξασφαλί- 
σει ότι κάθε τμήμα επεκτείνεται εξίσου. 
Όταν ένα φορτίο τοποθετείται σε μια τηλεσκοπική έκρηξη, το βάρος του φορτίου στην έκρηξη προκα- 
λεί την ακαμψία των υδραυλικών κεκλιμένων επιπέδων και την ελαφρά καμπύλη. Καθώς το φορτίο αφαι- 
ρείται από την έκρηξη, τα ράμ επιστρέφουν ίσια. Γι' αυτό, μην παρατείνετε την άνθιση όσο είναι υπό φορ- 
τίο. Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή για πληροφορίες επέκτασης του βραχίονα. 

 

 
Boom angle indicator 

 
Εικόνα 14 - Γωνία έκρηξης για έναν τηλεσκοπικό γερανό. 

 
 
 

 
Ένδειξη γωνίας έκρηξης 

 
Ο δείκτης γωνίας έκρηξης βρίσκεται στο βασικό τμήμα της έκρηξης, στην ίδια πλευρά με το θάλαμο όπε- 
ρας της υπερκατασκευής. Η γωνία της έκρηξης σε έναν τηλεσκοπικό γερανό βρίσκεται μεταξύ του τμήμα- 
τος βάσης της έκρηξης και του ορίζοντα, ενώ ο βραχίονας είναι υπό φορτίο (σχήμα 14). Ο έλεγχος της α- 
κρίβειας ενός δείκτη γωνίας έκρηξης σε τηλε-εμβόλου είναι παρόμοιος με αυτόν σε μια έκρηξη λανθάνου- 
σας κατάστασης. 

 
Μηχανισμός ανύψωσης 

 

Ο μηχανισμός ανύψωσης ενός τηλεσκοπικού γερανού είναι ένα υδραυλικά τροφοδοτούμενο υψόμε- 
τρο. Το τύμπανο του βαρούλκου είναι τοποθετημένο πίσω από την έκρηξη στο σπίτι του γερανού ή περι- 
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στρεφόμενο περιστρεφόμενο περιστρεφόμενο περιστρεφόμενο. Ορισμένοι υδραυλικοί γερανοί είναι εξο- 
πλισμένοι με δύο βαρέλια: ένα για τον κεντρικό ανυψωτή και το δεύτερο για τον βοηθητικό ή τον μαστί- 
γιο. 

 

Οικία 
 

Το συγκρότημα του σπιτιού είναι μια περιστρεφόμενη μονάδα που υποστηρίζει την έκρηξη. Ορισμένοι μι- 
κροί υδραυλικοί γερανοί διαθέτουν το θάλαμο του οτοσικλετιστή και το αντίβαρο προσαρμο- 
σμένο στη μονάδα περιστροφής. 
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Θάλαμος χειριστή 
 

Ο τηλεσκοπικός γερανός θα έχει μοχλούς ανύψωσης, ταλάντευσης και ελέγχου της έκρηξης, παρό- 
μοιους με το ταξί του γερανού της πλάτης. Παρέχεται(-ονται) επίσης μοχλός(-οί) ελέγχου για την επέ- 
κταση και την αναίρεση της έκρηξης. Το σύστημα ανύψωσης δεν απαιτεί πέδες που να ελέγχο- 
νται με τα πόδια. Όταν ο μοχλός χειρισμού του βαρούλκου επανέλθει στην ουδέτερη θέση, το υδρο- 
ρικό σύστημα διατηρεί το φορτίο στη θέση του. 

 

Αντίβαρο 
 

Το αντίβαρο ενός τηλεσκοπικού γερανού παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την ανύψωση φορ- 
τίων. Όταν σχηματίζετε ανελκυστήρες σχεδόν μεγάλης χωρητικότητας σε υψηλές γωνίες με τη χρήση ε- 
νός τηλεσκοπικού γερανού, περίπου το 60 τοις εκατό του βάρους του φορτίου τοποθετείται στις εξό- 
δους μακριά από το φορτίο. Όταν εκτελείτε τον ίδιο ανελκυστήρα με έναν γερανό πλάτης, περί- 
που το 60 τοις εκατό του φορτίου τοποθετείται σε ανοίγματα κοντά στο φορτίο. 

Μηχανήματα 

Όπως και η έκρηξη ασφάλτου, το μηχάνημα χειρισμού στην τηλεσκοπική έκρηξη αποτελεί- 
ται από ένα μπροστινό και ένα πίσω βαρέλι βαρούλκου, τοποθετη- 
μένο το ένα πίσω από το άλλο και πίσω από την έκρηξη. 

Πηγή ενέργειας 

Η ισχύς ενός τηλεσκοπικού γερανού προέρχεται από υδραυλικό υγρό. Στις περισσότερες περιπτώ- 
σεις, ο κύριος κινητήρας κινεί την υδραυλική αντλία που τροφοδοτεί το υδραυλικό υγρό με υδραυλικά ε- 
λεγχόμενα εξαρτήματα. Η ισχύς διοχετεύεται σε υδραυλικούς κινητήρες ή κυλίν- 
δρους από το σώμα της βαλβίδας στη θέση ελέγχου του χειριστή. Η υδραυλική ισχύς παρέχει θετικό έ- 
λεγχο όλων των λειτουργιών των γερανών. 
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5.3.1 Γερανός τηλεσκοπικού βραχίονα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγη- 
σης 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Οι χειριστές φορητών γερανών πρέπει να αποσυναρμολογούν γερανούς για να τους μεταφέ- 
ρουν από και προς εργοτάξια. Η αποσυναρμολόγηση των γερανών μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμ- 
μόρφωση με τους οδικούς κανονισμούς. Οι χειριστές του κινητού γερανού μοιάζουν με τους γερα- 
νούς μια φορά στο χώρο. Τυχόν αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων απαιτούν επιθεώρηση. Οι αποτελε- 
σματικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελε- 
σματικότητας κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των τηλεσκοπικών γερανών. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. σημεία ανύψωσης 
2. βάρος στοιχείου 
3. υδραυλική πίεση 
4. ανάκτηση του τμήματος αγκίστρου και στερέωση της σφαίρας 
5. επίπτωσή από την χρήση ελαττωματικού υλικού 
6. δυνατότητες και περιορισμοί του βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης 
7. προετοιμασία συστατικών (υπολείμματα καθαρισμού και προσμείξεις από τις επιφάνειες) 
8. σήμανση και υλικό 
9. διαδικασίες σήμανσης 
10. διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευ- 
αστή 

 

Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης τηλεσκοπικού γερανού με βραχίονα 

Για να εγκαταστήσετε πλαίσια ενεργοποίησης: 

 θέση κιβωτίου ενεργοποίησης με χρήση βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης, όπως ανελκυστή- 
ρες ή γερανοί υποβοήθησης, ανάλογα με τον τύπο του γερανού ή τη διαδικασία αυτοανέγερ- 
σης του κατασκευαστή

 έλεγχος για ελαττώματα σε εύκαμπτοι σωλήνες, εξαρτήματα και κύλινδρους
 καθαρά εξαρτήματα για την αποφυγή μόλυνσης του πετρελαίου και για την εξασφάλιση της ευκο- 

λίας εγκατάστασης
 συνδετικοί εύκαμπτοι σωλήνες και ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή για την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 εγκατάσταση συνδετήρων, όπως βίδες και καρφίτσες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή, για την ασφάλιση του κιβωτίου ενεργοποίησης στο αμάξωμα του αυτοκινή-
του/στον φορέα 

 

Για να εγκαταστήσετε την κύρια έκρηξη: 
 

 λειτουργία εκτοξευτήρα βίδας ή χρήση βοηθητικών γερανών για τοποθέτηση του κύριου βήμα- 
τος για σωστή εγκατάσταση
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 εγκατάσταση συνδετήρων, όπως καρφίτσες, μπουλόνια και άλλο υλικό, για την προστασία του τύ- 
που boom

 σύνδεση υδραυλικών γραμμών και ηλεκτρικών συνδέσεων για την ολοκλήρωση κυκλωμάτων
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Για να εγκαταστήσετε ανυψωτικές γραμμές, μπλοκ αγκίστρου και μπάλα γενικής επισκευής: 
 

 περίγραμμα αποθηκευμένης σωλήνωσης του βαρούλκου διατηρώντας παράλληλα επαρκή έ- 
νταση ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στη σωλήνωση του βαρούλκου

 κοπή και κατάσχεση καλωδίων με τη χρήση εξοπλισμού κοπής καλωδίων σύμφωνα με τις προδια- 
γραφές του κατασκευαστή

 μπλοκ αγκίστρου συγκράτησης/δαντήρα με τα απαιτούμενα μέρη της γραμμής για ανύ- 
ψωση του υπολογιζόμενου βάρους

 τερματισμός άκρων συρματόσχοινων χρησιμοποιώντας συνδέσεις, όπως υποδοχές σφηνώσεων
 εγκατάσταση συνδετήρων για την ασφάλιση της γραμμής ανύψωσης στην κε- 

φαλή ή το μπλοκ/μπάλα
 

Για να εγκαταστήσετε αντισταθμιστικά μέτρα: 
 

 έλεγχος για ελαττώματα όπως σπασμένα μπουλόνια, κατεστραμμένα νήματα και ακίδες
 καθορισμός της ακολουθίας εγκατάστασης και τοποθέτηση των αντίβαρων
 τοποθέτηση αντίβαρων στον γερανό (δίσκο ή κατάστρωμα) για την τελική εγκατάσταση της συ- 

ναρμολόγησης
 αύξηση και μείωση του συναρμολογημένου αντίβαρου ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή
 εγκατάσταση συνδετήρων, όπως καρφίτσες και μπουλόνια, για ασφαλή συναρμολογημένα αντί- 

βαρα
 

Για να εγκαταστήσετε περιστρεφόμενα σύμβολα και ένθετα: 
 

 μη αυτόματη αφαίρεση επεκτάσεων telescopic jib
 αφαίρεση και αποθήκευση συνδετήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
 αποσύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων, όπως το αναμόμετρο, το αντιδύο μπλοκ και τα φώτα
 αποσύνδεση υδραυλικών στοιχείων όπως κύλινδροι πλήρωσης
 αφαίρεση στοιχείων με χρήση γερανού υποστήριξης
 μετατόπιση επιστροφής στη θέση στοιβασίας
 αποθήκευση και ασφαλής άρθρωση για ταξίδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
 Πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε υλικό, βεβαιωθείτε ότι το βάρος του πτυσσόμενου στηρίγμα- 

τος και των εξαρτημάτων υποστηρίζονται από τον βοηθητικό εξοπλισμό
 
 
 

Βασικές ικανότητες για την αποσυναρμολόγηση του τηλεσκοπικού γερανού 

Για να αφαιρέσετε τα αντίβαρα: 

 αφαίρεση των συνδετήρων όπως ακίδες και μπουλόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 
σκευαστή

 διάταξη ανύψωσης και χαμηλότερου πάχους
 αποσυναρμολόγηση των αντίβαρων

 

Για να αφαιρέσετε τις γραμμές ανύψωσης, τα μπλοκ αγκίστρου και τη μπάλα γενικής επισκευής: 
 

 αφαίρεση και αποθήκευση των συνδετήρων
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 αποσυναρμολόγηση τελικών συνδέσεων, όπως υποδοχές σφηνών
 αφαίρεση καλωδίου από το μπλοκ αγκίστρου



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.    

 

 σωλήνας ανύψωσης κουταλιού πάνω στο βαρούλκο διατηρώντας παράλληλα επαρκή έ- 
νταση για τη διασφάλιση της σωστής ανατάραξης

 ασφαλής γραμμή στο τύμπανο για τη διατήρηση της ανίχνευσης 

Για να αφαιρέσετε την κύρια έκρηξη:

 να διασφαλίζει ότι το βάρος της κύριας έκρηξης υποστηρίζεται από βοηθητικό εξοπλισμό ή συ- 
σκευή εκκίνησης πριν από την επανεκκίνηση οποιουδήποτε υλικού

 αφαίρεση συνδετήρων όπως ακίδες, μπουλόνια και άλλο υλικό
 αποσύνδεση υδραυλικών γραμμών και ηλεκτρικών συνδέσεων 

Για να καταργήσετε πλαίσια ενεργοποίησης:

 να εξασφαλίζεται ότι υποστηρίζεται το βάρος του πλαισίου ενεργοποίησης, με τη χρήση βοηθητι- 
κού εξοπλισμού ανύψωσης, όπως περονοφόρα ανελκυστήρες ή γερανογερανοί ανά-
λογα με τον τύπο γερανού, πριν από την αφαίρεση υλικού 

 αφαίρεση συνδετήρων, όπως βίδες και καρφίτσες, για την αποσύνδεση του κιβωτίου εξάτμι- 
σης από το αμάξωμα/τον φορέα του αυτοκινήτου

 σωλήνων αποσύνδεσης και καλωδίωση
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5.4 Ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση 
 

Τα ατυχήματα κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των γερανών και των πυργογερα- 
νών είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτων που σχετίζονται με τους γερανούς. Τα τμήματα αυτά εί- 
ναι σχεδιασμένα για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων, απαιτώντας ασφαλείς διαδικασίες συναρμολόγη- 
σης/αποσυναρμολόγησης για γερανούς με ανάστροφη πέδη και πυργογερανούς. Οι υδραυλικοί γερανοί- 
βραχίονες (όπως ο τηλε-βαροσκοπικός γερανός) δεν συναρμολογούνται γενικά επιτόπου, αλλά τα τμή- 
ματα αυτά περιέχουν ορισμένες διατάξεις, όπως η απαίτηση για σωστή ρύθμιση των εξωτερι- 
κών και των σταθεροποιητών, που ισχύουν για γερανούς με υδραυλικά βλήματα. 

Απαιτούμενες διαδικασίες 

Κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση ενός γερανού, πρέπει να συμμορφώνεστε με: 
 

 διαδικασίες του κατασκευαστή, ή
 τις διαδικασίες του εργοδότη σας, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν από ειδικευμένο ά-

τομο. Οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει, τουλάχιστον (1), να αποτρέπουν ακούσια επικίνδυνη μετακί- 
νηση ή κατάρρευση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού· (2) να παρέχουν επαρκή υποστή- 
ριξη και σταθερότητα σε όλα τα μέρη του εξοπλισμού· και (3) να τοποθετεί τους εργαζομέ- 
νους που συμμετέχουν στη λειτουργία συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης έτσι ώστε να ελαχι- 
στοποιείται η έκθεσή τους σε ακούσια μετακίνηση ή κατάρρευση μέρους ή του συνόλου του εξο- 
πλισμού. 

 
Ανεξάρτητα από το ποια από τις επιλογές επιλέγετε, πρέπει να ακολουθείτε τυχόν απαγορεύσεις του κα- 
τασκευαστή που ισχύουν για τη λειτουργία συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης. 

 
The A/D Director 
Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης πρέπει να διευθύνονται από άτομο που εκπλη- 
ρώνει όλα τα κριτήρια τόσο για αρμόδιο πρόσωπο όσο και για ειδικευμένο πρόσωπο, ή από αρμόδιο πρό- 
σωπο που επικουρείται από ένα ή περισσότερα ειδικευμένα πρόσωπα. Ο Director 
A/D πρέπει να κατανοεί τις ισχύουσες διαδικασίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης. Ο Director 
A/D πρέπει να λαμβάνει τις ακόλουθες προφυλάξεις για την προστασία από ενδεχόμενους κινδύνους που 
συνδέονται με την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων: 

 

 Τις συνθήκες του χώρου και του εδάφους πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τον εξοπλι- 
σμό κατά τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση·

 Το υλικό εμπλοκής πρέπει να έχει το σωστό μέγεθος, ποσότητα και κατάσταση. Η εμπλοκή πρέ- 
πει να στοιβάζεται κατά τρόπο ώστε να διατηρούνται τα φορτία και να διατηρείται η σταθερό- 
τητα·

 Όταν χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ασφάλειας ή των κατασκευαστικών στοιχείων, η ε- 
μπλοκή πρέπει να τοποθετείται κατάλληλα για την προστασία της δομικής ακεραιότητας του εξο- 
πλισμού και για την πρόληψη της επικίνδυνης κίνησης και της σύμπτυξης·

 Όταν χρησιμοποιείται γερανός υποβοήθησης, τα φορτία που θα επιβληθούν στον γερανό υποβοή- 
θησης σε κάθε φάση της συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης πρέπει να επαληθεύο-
νται ότι βρίσκονται εντός της ονομαστικής του χωρητικότητας· 
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 Το (τα) σημείο(-α) στερέωσης της στερέωσης σε μια έκρηξη πρέπει να είναι κατάλ-
ληλο για την πρόληψη δομικών ζημιών και τη διευκόλυνση της ασφαλούς χειρισμού αυ- 
τών των κατασκευαστικών στοιχείων· 

 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να προσδιορίζεται, εάν είναι απαραίτητο, για τη μέ-
θοδο που χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα του κεντρικού αγωγού. Όταν δεν υπάρχουν επαρ- 
κείς πληροφορίες για την ακριβή ταυτοποίηση του κέντρου βαρύτητας, πρέπει να χρησιμοποιού- 
νται μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ακούσιων επικίνδυνων μετακινήσεων που προ- 
κύπτουν από ανακριβή ταυτοποίηση του κέντρου βάρους· 

 Τα τμήματα του βραχίονα, τα συστήματα ανάρτησης του βραχίονα (όπως τα πλαίσια A- 
gan-
try και τα στηρίγματα του βραχίονα), και τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να είναι στημένα ή να στ 
ηρίζονται για να διατηρείται η σταθερότητα κατά την αφαίρεση των ακίδων· 

 Δεν πρέπει να επιτρέπεται η αλίευση συρματόσχοινων και πτερυγίων ανάρτησης σε ακίδες ή ακί- 
δες σύνδεσης με βραχίονα ή βραχίονα (συμπεριλαμβανομένων των κατόχων και των ακίδων α-
σφάλισης)· 

  Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ακούσιας μετακίνησης από αντίβαρα που υπο- 
στηρίζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας·

  Η πέδη πρέπει να δοκιμάζεται πριν από την εν λόγω εξάρτηση για να διαπιστωθεί αν επαρ- 
κεί για να προληφθεί η κίνηση του βραχίονα κατά τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολό-
γηση. Εάν δεν επαρκεί, πρέπει να χρησιμοποιείται μία άτρακτο οδοστρωτήρα, άλλη διάταξη πέδη- 
σης με ασφάλιση/εφεδρική πέδηση ή άλλη μέθοδος για την πρόληψη της επικίνδυνης κίνη- 
σης της έκρηξης (π.χ. εμπλοκή ή χρήση βοηθητικού γερανού) από βλάβη της πέδης με βαρούλκο· 

  η προς τα πίσω σταθερότητα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη πριν από την ανατροπή των εργα- 
σιών, τη μετακίνηση και κατά την προσάρτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων εξοπλισμού·

 Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της ταχύτητας του ανέμου και του καιρού στον ε- 
ξοπλισμό.

 
 

 
Το πλήρωμα 

 
Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο director A/D πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μέλη του πληρώμα- 
τος κατανοούν όλα τα ακόλουθα: 

 
 τα καθήκοντά τους·
 τους κινδύνους που συνδέονται με τα καθήκοντά τους·

 τις επικίνδυνες θέσεις/θέσεις που πρέπει να αποφεύγουν.
 Πριν ένα μέλος του πληρώματος μεταβεί σε τοποθεσία που δεν είναι ορατή από τον αερομεταφο- 

ρέα και βρίσκεται είτε μέσα, είτε κάτω από τον εξοπλισμό ή κοντά στον εξοπλισμό (ή το φορτίο) ό- 
που το μέλος του πληρώματος θα μπορούσε να τραυματιστεί από την κίνηση του εξοπλι-
σμού (ή του φορτίου), το μέλος του πληρώματος πρέπει να ενημερώσει τον αερομεταφο- 
ρέα ότι μεταβαίνει στην εν λόγω τοποθεσία. Κάθε φορά που ο αερομεταφορέας γνωρί- 
ζει ότι ένα μέλος του πληρώματος βρίσκεται σε τόσο επικίνδυνη ενδεχομένως θέση, ο αερομετα- 
φορέας δεν πρέπει να μετακινεί κανένα μέρος του εξοπλισμού (ή του φορτίου) μέχρις ότου ο αε- 
ρομεταφορέας ενημερωθεί σύμφωνα με προκαθορισμένο σύστημα επικοινωνίας ότι το μέ- 
λος του πληρώματος βρίσκεται σε ασφαλή θέση. 

 

The rigger 
 

Κατά τη χρήση της στόμωσης για συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλί- 
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ζει ότι η εργασία στόμωσης πραγματοποιείται από κατάλληλο εξάρτημα, δηλαδή από έναν εξάρ- 
τημα που ανταποκρίνεται στον ορισμό του ειδικευμένου ατόμου. 
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Εργασία κάτω από το βραχίονα, το βραχίονα ή άλλα εξαρτήματα 
 

Όταν αφαιρούνται οι καρφίτσες (ή παρόμοιες συσκευές), οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να βρίσκο- 
νται κάτω από το βραχίονα, το βραχίονα ή άλλα εξαρτήματα, εκτός εάν οι περιορισμοί της τοποθεσίας α- 
παιτούν από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους να βρίσκονται σε τέτοια θέση. Στην περίπτωση αυτή, o 
director A/D πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ακούσιας επικίνδυνης με- 
τακίνησης και ελαχιστοποιούν τη διάρκεια και την έκταση της έκθεσης υπό την έκρηξη. 
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Συνθετικά άρματα 

 
Όταν χρησιμοποιείτε συνθετικά υλικά κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση, πρέ- 
πει να ακολουθείτε τις οδηγίες, τους περιορισμούς, τις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατα- 
σκευαστή του συνθετικού υλικού. Οι συνθετικές αρθρώσεις πρέπει να προστατεύονται από λεια- 
ντικές, αιχμηρές ή οξείες ακμές, καθώς και από διατάξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεί- 
ωση της ονομαστικής χωρητικότητας του αρθρώματος, όπως στρέβλωση ή τοπική συμπίεση. 

 

Εκρήξεις και σταθεροποιητές 
 

Όταν το φορτίο που πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ακτίνα λειτουργίας απαιτούν τη χρήση μηχανι- 
σμών εκτόνωσης ή σταθεροποιητών ή οποιαδήποτε στιγμή όταν χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ε- 
κτόνωσης ή σταθεροποιητές: 

 
 οι μηχανισμοί εκτροπής ή οι σταθεροποιητές πρέπει είτε να επεκτείνονται πλήρως είτε, εφό-

σον το επιτρέπουν οι διαδικασίες του κατασκευαστή, να αναπτύσσονται όπως ορίζεται στο διά- 
γραμμα φορτίου· 

 πρέπει να ρυθμίζονται οι μηχανισμοί εκτροπής για την αφαίρεση του βάρους του εξοπλι-
σμού από τους τροχούς, εκτός από τους ελκυστήρες. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους στα- 
θεροποιητές. 

  όταν χρησιμοποιούνται πλωτήρες, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τους μηχανισμούς ενεργοποί- 
ησης. Όταν χρησιμοποιούνται πλωτοί σταθεροποιητές, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τους στα- 
θεροποιητές·

  κάθε σύστημα ενεργοποίησης ή σταθεροποίησης πρέπει να είναι ορατό στον χειρι- 
στή ή σε ένα πρόσωπο σήματος κατά την επέκταση και τη ρύθμιση·

 η απενεργοποίηση και ο αποκλεισμός σταθεροποιητή πρέπει να έχουν το σωστό μέγε-
θος, ποσό και συνθήκη. Το κλείθρο πρέπει να τοποθετείται μόνο κάτω από το σύστημα ενεργοποί- 
ησης ή σταθεροποίησης/επίπλευσης του γρύλου ή, όταν ο μηχανισμός ενεργοποίησης ή ο σταθε- 
ροποιητής είναι σχεδιασμένος χωρίς γρύλο, κάτω από την εξωτερική επιφάνεια του περιβλήμα- 
τος της εκτεταμένης δέσμης ενεργοποίησης ή σταθεροποιητή. 

 
Αποσυναρμολόγηση booms and jibs 

 
Πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή επικίνδυνων κινήσεων τμημά- 
των βραχίονα και βραχίονα που διαλύονται. 

 

  καμία από τις ακίδες των σωμάτων δεν πρέπει να αφαιρείται (εν μέρει ή πλήρως) όταν τα πρό- 
σωπα αυτά είναι υπό τάση·

 καμία από τις ακίδες (επάνω ή κάτω) σε τμήματα βραχίονα που βρίσκονται μεταξύ των ση-
μείων στερέωσης του εκκρεμούς και του αμαξώματος του γερανού/γερανού δεν πρέπει να αφαι- 
ρείται (εν μέρει ή πλήρως) όταν τα πρόσωπα είναι υπό τάση· 

  καμία από τις ακίδες (επάνω ή κάτω) σε τμήματα βραχίονα που βρίσκονται μεταξύ της άνω ακ- 
μής και του αμαξώματος γερανού/γερανού δεν πρέπει να αφαιρείται (εν μέρει ή πλήρως) ό-
ταν η ακμή υποστηρίζεται από το άνω τμήμα της ακμής που βρίσκεται στο έδαφος (ή από άλλη υ- 
ποστήριξη)· 

 καμία από τις κορυφές των τμημάτων του βραχίονα που βρίσκονται στο καμπυ-
λωτό τμήμα του βραχίονα που αφαιρείται (το τμήμα που αφαιρείται μπροστά από τα συνδεδε- 
μένα σημεία) δεν πρέπει να μετακινείται εκ νέου (εν μέρει ή πλήρως) έως ότου το προς αφαί- 
ρεση κατιονισμένο τμήμα υποστηριχθεί πλήρως. 
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5.5 Μεταφορές 
Οι μεταφορές αποτελούν θεμελιώδες στάδιο για τη δημιουργία ενός εργοταξίου, το οποίο περιλαμβά- 

νει την εφοδιαστική των οχημάτων και των υλικών. Η πτυχή της ασφάλειας κατά τη μεταφορά δεν εί- 

ναι καθόλου αμελητέα και, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ3, τα συμβάντα μετα- 

φοράς - μαζί με τις πτώσεις σε χαμηλότερο επίπεδο - αποτελούν το 14 τοις εκατό των θανατηφόρων τραυ- 

ματισμών που προκαλούν γερανοί, αμέσως μετά την άλλη αιτία που χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο ή ε- 

ξοπλισμό που πέφτει. Στο 60% των περιπτώσεων αυτών, ο εργαζόμενος χτυπήθηκε από ένα αντικεί- 

μενο που έπεσε από έναν γερανό4. 

 
Οι σημερινοί γερανοί ζυγίζουν περίπου τόσο όσο το βάρος που μπορούν να σηκώσουν το οποίο μπορεί να 

είναι πρόκλησή για τις εργασίες μεταφοράς. Για αυτό λόγο αυτό, όχι μόνο οι εταιρείες γερανών πρέ- 

πει να είναι ειδικοί στον τομέα, αλλά πρέπει να είναι και ειδικοί στις απαιτήσεις του ομοσπονδια- 

κού και του Υπουργείου Μεταφορών για τη μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο εργασίας. Ακόμη και μια μι- 

κρή επιχείρηση που ταξιδεύει εντός της χώρας της πρέπει να αντιμετωπίσει τα όρια φορτίου στους δρό- 

μους και τις γέφυρες. Πρέπει να γνωρίζουν για την ειδική ταξινόμηση οχημάτων και πότε απαιτεί- 

ται εκ νέου άδεια. Πρέπει να γνωρίζουν πότε να αφαιρέσουν το βάρος από τον γερανό και πώς να μεταφέ- 

ρουν την έκρηξη και τα αντίβαρα ξεχωριστά. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες ταξιδεύ- 

ουν πάνω από τις κρατικές γραμμές, πρέπει να γνωρίζουν τις λεπτές διαφορές στις απαιτήσεις από κρά- 

τος σε κράτος ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγάλα πρόστιμα, καθυστερήσεις ταξιδιών ή ατυχήματα. 

 
Απαιτείται πρόσθετος προγραμματισμός εάν κάποιο μέρος του ταξιδιού βρίσκεται εκτός δρό- 

μου ή σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το σχέδιο ταξιδιού θα μπορούσε να απαιτήσει την αφαί- 

ρεση βάρους από τον γερανό προκειμένου να παραμείνουν εντός των ορίων βάρους στους δημόσιους ο- 

δούς Κατά την έξοδο από την οδική κυκλοφορία, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξύλο, μέ- 

ταλλο ή τσιμέντο για όλη τη διαδρομή του ταξιδιού ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να κατασκευαστεί έ- 

νας δρόμος που να μπορεί να χειριστεί το βάρος ενός γερανού5. 

Σε όλη την Ευρώπη, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες για την επαγγελματική ε- 

πάρκεια και πιστοποίηση των χειριστών γερανών6. Αυτοί οι κανόνες κυμαίνονται από υποχρεωτι- 

κούς έως προαιρετικούς και ακόμη και καθόλου κανόνες. Όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης, η Ευρω- 

παϊκή Ένωση Μη Φυσιολογικών Μεταφορών και Κινητών Γερανών αναπτύσσει επί του παρόντος την Ευ- 

ρωπαϊκή Άδεια Χειριστών Γερανών (ECOL), η οποία είναι ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αδειοδότησης Όπε- 

ρας με στόχο τους χειριστές των κινητών γερανών7. Η εκπαίδευση για την ECOL παρέχεται από εκπαιδευ- 

τικά ιδρύματα και προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε εκπαίδευση και εξέταση ECOL είναι ότι οι συμμετέχο- 

ντες είναι τουλάχιστον 18 ετών και είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας οδήγησης κατηγορίας C της ΕΕ (άδεια ο- 

δήγησης φορτηγού). 

 
 
 

3
 U.S. Bureau of Labor Statistics, Fatal Occupational Injuries Involving Cranes, 2017. 

https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cranes_fact_sheet.htm 
4
 Richard Skiba, Best Practice Standards and Methodology for Crane Operator Training - A Global Perspective. Journal 

of Transportation Technologies, 2020, 10, pp.265 - 279. 
5
 https://craneinstitute.com/news/transporting-mobile-cranes/ 

6
 European Association of Abnormal Transport and Mobile Cranes (2020). 

https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cranes_fact_sheet.htm
https://craneinstitute.com/news/transporting-mobile-cranes/
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Από νομοθετική άποψη, η κύρια αναφορά είναι η οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- 

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδη- 

γίας 95/16/ΕΚ. 

Αναλυτικά, ακολουθούν ορισμένα ειδικά σημεία για τη ρύθμιση του οδηγού και των μηχανημάτων επί- 

σης κατά τη μεταφορά: 

 

"1.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
 

1.3.1. Κίνδυνος απώλειας σταθερότητας Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα τους πρέ- 
πει να είναι αρκετά σταθερά ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή, πτώση ή ανεξέλεγκτη κίνηση κατά τη με- 
ταφορά, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και κάθε άλλη ενέργεια που αφορά τα μηχανήματα. 

 

Εάν το σχήμα του μηχανήματος ή η προβλεπόμενη εγκατάστασή του δεν παρέχουν επαρκή ευστά- 
θεια, πρέπει να ενσωματώνονται κατάλληλα μέσα αγκύρωσης και να υποδεικνύονται στις οδηγίες. 

 
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩ- 
ΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ 3.1.1. Ορισμοί α) "Μηχανήματα που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω της κινητικότη- 
τάς τους": — μηχανουργία η λειτουργία της οποίας απαιτεί είτε κινητικότητα κατά την εργασία, είτε συ- 
νεχή ή ημισυνεχή μετακίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών θέσεων εργασίας, ή — μηχανήματα που λει- 
τουργούν χωρίς να μετακινούνται, αλλά μπορούν να εξοπλίζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να μετακι- 
νούνται ευκολότερα από το ένα μέρος στο άλλο. β) "οδηγός": ο φορέας εκμετάλλευσης που είναι υπεύθυ- 
νος για τη μετακίνηση ενός μηχανήματος. Ο οδηγός μπορεί να μεταφέρεται από τη μηχανή ή να είναι πε- 
ζός, να συνοδεύει τη μηχανή ή να κατευθύνει τη μηχανή με τηλεχειριστήριο. 

 
3.2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

3.2.1. Θέση οδήγησης Η ορατότητα από τη θέση οδήγησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο οδηγός να μπο- 
ρεί, με πλήρη ασφάλεια για τον ίδιο και τα εκτεθειμένα άτομα, να χειρίζεται τη μηχανή και τα εργα- 
λεία της στις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης τους. Όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται κα- 
τάλληλοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω της άμεσης οπτικής επαφής. Τα μηχανή- 
ματα στα οποία μεταφέρονται οι οδηγοί πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώ- 
στε, από τις θέσεις οδήγησης, να μην υπάρχει κίνδυνος για τον οδηγό από ακούσια επαφή με τους τρο- 
χούς και τις ράγες. Η θέση οδήγησης των οδηγών πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευα- 
σμένη κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση θαλάμου μηχανοδηγού, υπό την προϋπό- 
θεση ότι αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο και ότι υπάρχει χώρος για αυτόν. Ο θάλαμος πρέπει να περιλαμβά- 
νει χώρο για τις οδηγίες που απαιτούνται για τον οδηγό. 

 

3.2.2. Καθίσματα Όταν υπάρχει κίνδυνος οι χειριστές ή άλλα πρόσωπα που μεταφέρονται από το μηχά- 
νημα να συνθλίβονται μεταξύ των μερών του μηχανήματος και του εδάφους σε περίπτωση που το μηχά- 
νημα περιελαθεί ή ανατραπεί, ιδίως για μηχανήματα εξοπλισμένα με προστατευτική δομή που αναφέρε- 
ται στα σημεία 3.4.3 ή 3.4.4, τα καθίσματά τους πρέπει να είναι σχεδιασμένα ή εξοπλισμένα με σύ- 
στημα συγκράτησης ώστε να παραμένουν τα άτομα στα καθίσματά τους, χωρίς να περιορίζονται οι κινή- 
σεις που είναι απαραίτητες για τις σχετικές με δομή που προκαλείται από την αναστολή των καθισμά- 
των. Τέτοια συστήματα συγκράτησης δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εάν αυξάνουν τον κίνδυνο. 
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3.2.3. Θέσεις για άλλα πρόσωπα Εάν οι συνθήκες χρήσης προβλέπουν ότι τα πρόσωπα αυτά, εκτός του ο- 
δηγού, μπορούν περιστασιακά ή τακτικά να μεταφέρονται από τη μηχανή ή να εργάζονται ε- 
πάνω της, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες θέσεις που να επιτρέπουν τη μεταφορά τους ή την εργα- 
σία τους χωρίς κίνδυνο. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος του σημείου 3.2.1 ισχύουν επίσης για τις θέ- 
σεις που προβλέπονται για πρόσωπα εκτός του οδηγού."όσον αφορά τη στιγμή της μεταφοράς: 

 
3.3.3. Λειτουργία ταξιδίου 

 
Με την επιφύλαξη των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τα αυτοπροωθούμενα μηχανήματα και τα ρυμουλ- 
κούμενά τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις επιβράδυνσης, ακινητοποίησης, πέδησης και ακινητοποί- 
ησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια υπό όλες τις επιτρεπόμενες συνθήκες λειτουργίας, φορτίου, τα- 
χύτητας, εδάφους και κλίσης. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να επιβραδύνει και να σταματά αυτοκι- 
νούμενα μηχανήματα με κύρια διάταξη. Όταν το απαιτεί η ασφάλεια, σε περίπτωση βλάβης της κύ- 

ριας διάταξης ή έλλειψη της απαιτούμενης ενεργειακής τροφοδότησης για την ενεργοποίηση της κύ- 
ριας διάταξης, πρέπει να προβλέπεται διάταξη έκτακτης ανάγκης με πλήρως ανεξάρτητη και εύκολα προ- 
σβάσιμη διάταξη χειρισμού για την επιβράδυνση και τη διακοπή της λειτουργίας. Εφόσον απαιτεί- 
ται για λόγους ασφαλείας, πρέπει να προβλέπεται διάταξη στάθμευσης που να καθιστά το μηχάνημα ακι- 
νητοποιημένο. Η διάταξη αυτή μπορεί να συνδυάζεται με μία από τις διατάξεις που αναφέρονται στο δεύ- 
τερο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αμιγώς μηχανική. Τα τηλεχειριζόμενα μηχανήματα πρέ- 
πει να είναι εξοπλισμένα με διατάξεις για την αυτόματη και άμεση διακοπή της λειτουρ- 
γίας και για την πρόληψη δυνητικά επικίνδυνων φαινομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: — αν ο οδη- 
γός χάσει τον έλεγχο, — αν λάβει σήμα στάσης, — αν μια βλάβη αποδοκιμαστεί σε τμήμα του συστήμα- 
τος που σχετίζεται με την ασφάλεια, — αν δεν ανιχνευτεί σήμα επικύρωσης εντός καθορισμένου χρονι- 
κού διαστήματος. Το σημείο 1.2.4 δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία μετακίνησης. 

 

4.1.2. Προστασία από μηχανικούς κινδύνους 
 

4.1.2.1. Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζο- 
νται έτσι ώστε να διατηρείται η σταθερότητα που απαιτείται στο σημείο 1.3.1 τόσο κατά τη λειτουρ- 
γία όσο και εκτός λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της μεταφοράς, της συναρμολό- 
γησης και της αποσυναρμολόγησης, κατά τις προβλεπόμενες αστοχίες των κατασκευαστικών στοι- 
χείων, καθώς και κατά τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρή- 
σης. Για τον σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να χρησιμο- 
ποιεί τις κατάλληλες μεθόδους επαλήθευσης. 
4.1.2.3. Μηχανική αντοχή 

 
Οι μηχανές, τα ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να αντέχουν στις κα- 
ταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και, κατά περίπτωση, εκτός χρή- 
σης, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας και σε όλες τις σχετικές διατά- 
ξεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, τις επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών παραγό- 
ντων και των δυνάμεων που ασκούν τα πρόσωπα. Η απαίτηση αυτή πρέπει επίσης να πληρού- 
ται κατά τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση.8 

 

8
 DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and 

amending Directive 95/16/EC. 



This project has been funded with support from the European Com- 

mission. 

This communication reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may 

 

 

 

5.6 Σχεδιασμός προ-ανύψωσης 
 

Τα σχέδια προ-ανελκυστήρων μπορούν να τρέχουν από ένα σύντομο ανεπίσημο σχέδιο σε μια λεπτο- 
μερή διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά μέρη, όπως εταιρείες, μηχανικούς, πελάτες, και υπεργολά- 
βους. Ο συντονισμός των ευθυνών των ανελκυστήρων με τα μέλη του πληρώματος και άλλους εμπό- 
ρους σε συναντήσεις προ ανελκυστήρα είναι ένα κρίσιμο βήμα για τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων. 
Τα σχέδια ανελκυστήρων χρησιμοποιούνται ως προληπτικό μέσο για την προστασία του φορ- 
τίου σας, των ανθρώπων σας και της γύρω περιπολίας κατά τη διάρκεια ενός ανελκυστήρα. Η ανύ- 
ψωση μπορεί να γίνει με ασφάλεια, αλλά αυτό εξαρτάται πολύ από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του α- 
νελκυστήρα και από το πώς σχεδιάζεται. 
Η διεθνής κοινωνία έχει βασικά υιοθετήσει μια στερεότυπη προσέγγιση για το χειρισμό φορτίου, ι- 
δίως για ό, τι αφορά τον σχεδιασμό προ-ανελκυστήρα, η χρήση ενός φύλλου επαλήθευσης είναι αρ- 
κετά κοινή. 
Πρότυπα όπως «CSA Z150» Κωδικός ασφαλείας για Mobile Cranes, και το νέο αμερικανικό πρό- 
τυπο «ASME P30.1» είναι και οι δύο χρήσιμες πηγές. Κάθε πρότυπο έχει μια λίστα με τις καλύτερες πρα- 
κτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ασκήσετε τη δέουσα επιμέλεια στο σχεδιασμό ανελκυστή- 
ρων σας. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Ακολουθούν ορισμένες συνηθισμένες δραστηριότητες που μπορείτε να εξετάσετε όταν αποφασί- 
σετε αν ένα σχέδιο ανελκυστήρα είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε έργο στο οποίο εργάζεστε. Οι συστά- 
σεις αυτές βασίζονται σε μια σύνοψη των φύλλων ελέγχου που εκδίδουν οι κύριες κατασκευαστικές εται- 
ρείες και στο ποσοστό των δραστηριοτήτων που οδήγησαν σε υψηλότερους παράγοντες κινδύνου. 
Παρακάτω είναι μια λίστα με τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να τεθούν κατά την οργάνωση ενός κατα- 
σκευαστικού σχεδίου9: 

 

1) Όταν υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για τον χώρο εργασίας 
Είναι το έδαφος / έδαφος αρκετά σταθερό για το γερανό και το φορτίο; Μπορούν να σταθεροποιη- 
θούν σωστά τα εξωτερικά ερεθίσματα; Υπάρχουν γραμμές ή άλλες δομές που εμποδίζουν την παρά- 
δοση; Μπορείτε να αποκτήσετε μια μίνι-μαμά ασφαλή απόσταση από πιθανά εμπόδια; Υπάρχει περιβαλ- 
λοντικός αντίκτυπος αν χτυπήσετε τυχόν κοντινούς αγωγούς, δεξαμενές, εγκαταστάσεις αποθήκευ- 

σης, κλπ; 
2) Όταν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος για τους ανθρώπους 
Αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με οποιονδήποτε δυνητικό κίνδυνο που αφορά άτομα. Αρθεί το προσω- 
πικό; Το φορτίο μεταφέρεται ή αναστέλλεται σε περιοχές του κοινού; Είναι απαραίτητη η προστα- 
σία του κοινού από τα γενικά έξοδα; Υπάρχει περιβαλλοντικός ή χημικός κίνδυνος για το κοινό αν πέ- 
σει το φορτίο; 

 

3) Όταν υπάρχει κίνδυνος εγγενής στο ίδιο το φορτίο 
Μπορεί το φορτίο να είναι δυνητικά ασταθές λόγω δυναμικών δυνάμεων; Το σχήμα, το μέγεθος ή το βά- 
ρος του φορτίου δημιουργεί κάποιο κίνδυνο; Ενέχει κίνδυνο η φύση του φορτίου (δηλαδή, είναι εύφλε- 
κτο;); 

 
4) Όταν το περιβάλλον έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανελκυστήρα 
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Υπάρχει αρνητικός κίνδυνος έντονου ανέμου, βροχής ή χιονιού; Μπορεί η θερμοκρασία περιβάλλο- 
ντος να επηρεάσει το χειρισμό φορτίου; Είναι ημερήσια ή βραδινή βάρδια; Μεταφέρεται ο ανελκυστή- 
ρας από ένα είδος επιφάνειας σε ένα άλλο (δηλαδή, νερό σε στεριά, γη σε νερό, νερό σε νερ5) Όταν ο χει- 
ρισμός φορτίων και η ικανότητα ξακρίσματος είναι μια ανησυχία 
Είναι το βάρος του φορτίου σημαντικό σε σύγκριση με τον γερανό και την ικανότητα ξάρτια; Υπάρχει κίν- 
δυνος δυναμικής φόρτωσης; Είναι οι πληροφορίες βάρους φορτίων ακριβείς/αξιόπιστες; Χρειάζεστε πολ- 
λαπλούς γερανούς για να συγκρατήσετε το φορτίο, και αν ναι, πώς μπορείτε να αποκρυπτογραφή- 
σετε την ανύψωση; Είναι ο εξοπλισμός κατάλληλα πιστοποιημένος και ασφαλής στη χρήση; 

 

6) Όταν η αποτυχία μπορεί να έχει οικονομικό αντίκτυπο 
Αν το φορτίο αποτύχει, πώς θα επηρεάσει την προθεσμία σας; Είναι το φορτίο εύκολα αντικαταστά- 
σιμο; Ποιο είναι το πιθανό κόστος της τυχαίας καταστροφής οποιωνδήποτε κοντινών κατασκευών; 

 
Σίγουρα, το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί η κατηγορία ανελκυστήρα. Γενικά, πριν από τον σχεδιασμό ε- 
νός ανελκυστήρα, πρέπει να αναλυθεί για να καθοριστεί η κατηγορία του ανελκυστήρα. Το Εθνικό Εργα- 
στήριο του Μπρούκχεϊβεν (BNL) περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ανελκυστήρων10: συμπτωματικοί ή κανονι- 
κοί ανελκυστήρες, προκατασκευασμένοι ανελκυστήρες και κρίσιμοι ανελκυστήρες. Ο υπεύθυνος διαχειρι- 
στής ή ο υπεύθυνος σχεδιασμού καθορίζει τον τύπο του ανελκυστήρα διενεργώντας αξιολόγηση άνω- 
σης. Το διάγραμμα ροής εδώ, προσαρμοσμένο από την SBMS Lifting Safety Subject Area, θα βοηθή- 
σει να καθοριστεί αν ένας ανελκυστήρας θα πρέπει να ταξινομηθεί ως συμπτωματικός (ordi-nary), προκα- 
τασκευασμένος ή κρίσιμος. 
Πιο αναλυτικά, οι κρίσιμοι ανελκυστήρες απαιτούν επιβεβαίωση των μηχανικών, ή αξίζουν επιπλέον τεχνι- 
κές εισροές για να είναι αποτέλεσμα του μεγέθους ενός αντικειμένου ή μιας θέσης, του βάρους, της εγκα- 
τάστασης με μικρή ανοχή, ή της υψηλής ευαισθησίας σε ζημιές. Αυτοί οι ανελκυστήρες θα μπορού- 
σαν να είναι είτε συνηθισμένοι ανελκυστήρες είτε προκατασκευασμένοι ανελκυστήρες, αλλά με πρόσθε- 
τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις σε ένα πρόγραμμα, μη α- 
νιχνεύσιμες βλάβες που θα οδηγούσαν σε μελλοντικά προβλήματα λειτουργίας ή ασφάλειας, σημα- 
ντική έκλυση ραδιενέργειας ή άλλο επικίνδυνο υλικό, παρουσιάζουν κίνδυνο τραυματισμού του προσωπι- 
κού. Οι κρίσιμοι ανελκυστήρες πρέπει να γίνονται από τους αναβάτες εγκαταστάσεων και λειτουρ- 
γιών ή από εγκεκριμένους εργολάβους και ως τέτοιοι δεν καλύπτονται από το παρόν πρό- 
γραμμα. Από την άλλη πλευρά, οι προκατασκευασμένοι ανελκυστήρες είναι επαναληπτικοί ανελκυστή- 
ρες που πληρούν τον ορισμό της κρίσιμης άνωσης, που ορίζεται παρακάτω. Αν, ωστόσο, η Επιτροπή Ανύ- 
ψωσης Ασφάλειας της BNL αποφασίσει ότι με τη χρήση εργαλείων, εξαρτημάτων, σκίτσων, αναλύ- 
σεων και γραπτών διαδικασιών, η πιθανότητα πτώσης, αναστάτωσης ή σύγκρουσης μειώνεται σε αποδε- 
κτό επίπεδο, ο ανελκυστήρας μπορεί να οριστεί ως προκατασκευασμένος ανελκυστήρας. 

 

Πρακτικές πληροφορίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό ενός κρίσιμου ανελκυστήρα 

Αίτηση για πρόσθετους πόρους σχεδιασμού και προσωπικό 

Όταν πρόκειται για ένα τυπικό σχέδιο ανελκυστήρων, είναι πιθανό η εταιρεία σας να έχει δικούς της διευ- 
θυντές, χειριστές, οδηγούς ανυψωτήρων, φλογέρες, και προσωπικό πεδίου για τον ασφαλή προγραμματι- 
σμό του ανελκυστήρα. Ωστόσο, αν κατά την αξιολόγησή σας διαπιστώσετε ότι η ανελκυστήρας σας εί- 
ναι κρίσιμη, ίσως πρέπει να προσθέσετε επιπλέον πόρους για να αντιμετωπίσετε τις μοναδικές προκλή- 
σεις του έργου σας. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι μπορεί να κυμαίνονται από επιπλέον εξοπλισμό ανύψω- 
σης και ανελκυστήρες όπερας (δηλαδή, πολυγερανούς ανελκυστήρες) έως την ικανότητα μηχανικής (δη- 
λαδή, γεωτεχνικούς, θαλάσσιους μηχανικούς, δομικούς, κλπ.) που μπορούν να ελέγξουν πράγματα ό- 
πως σταθερότητα φορτίου, σταθερότητα εδάφους και πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. 
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Υποβολή αναλυτικού σχεδίου ανύψωσης 

 
Σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο, λεπτομερές πακέτο σχεδίου που περιλαμβάνει οδηγίες σχε- 
τικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται, την αλληλουχία ανύψωσης, ξάρτια, ψάθισμα, σχεδια- 
σμό και ανυψώσεις για την παράδοση του φορτίου. Σας συμβουλεύουμε για τη σωστή διαδρομή ταξι- 
διού του φορτίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή boom, φορτίο, ξάρτια, και swing clearanc- 
es κατά τη διάρκεια των φάσεων ανέγερση και ανύψωση. Αν απαιτείται, θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψ 
η προ-ανελκυστήρα για να εξασφαλίσει την εγκατάσταση των γερανών και ξάρτια είναι σύμ- 
φωνα με το σχέδιο ανελκυστήρα. 

Ανάλυση του φόρτου 

Βοηθήστε στον υπολογισμό του κέντρου βάρους του φορτίου και προσδιορίστε τους παράγοντες που μπο- 
ρούν επικίνδυνα να μετατοπίσουν ή να μεταβάλουν το φορτίο κατά τη μεταφορά. Βοηθήστε στον προσ- 
διορισμό των κατάλληλων σημείων ανύψωσης, των εξαρτημάτων φόρτωσης ή των σημείων επα- 
φής για να βεβαιωθείτε ότι χειρίζονται και διατηρούν την ακεραιότητα του φορτίου. Βεβαιω- 
θείτε ότι τα φορτία σκανδάλη και ερπυστριοφόρο δεν υπερβαίνουν την ικανότητα του εδάφους-ty. Προσ- 
διορίζεται η θέση(-εις) του γερανού και η αρχική θέση του φορτίου. 

 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ξακρίσματος 
 

Βεβαιωθείτε ότι το ξάρτισμα σας είναι κατάλληλο για το βάρος και τη γεωμετρία του φορτίου, έχο- 
ντας κατά νου όλες τις δυναμικές επιδράσεις, τις πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το κέντρο βά- 
ρους. Κατασκευασμένοι κρίσιμοι ανελκυστήρες βοηθούν στην ασφαλή παράδοση οποιουδήποτε μεγά- 
λου φορτίου. Οι κρίσιμες μελέτες του σχεδίου ανύψωσης περιλαμβάνουν: να παρέχετε σχέδια για το σχε- 
διασμό, την ανύψωση, το ξάρτισμα και το κάλυμμα, όπως απαιτείται. 

 

Μέγεθος μέχρι ξάρτια (μελέτες ξάρτια) 
 

Το υλικό ξάρτια πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ανυψώσει τα στοιχεία μόνο μέσα στην ικανότητα ανύ- 
ψωσης του. Η ετικέτα επιθεώρησης είναι μια ετικέτα ανά-manent επισυνάπτεται σε ιμάντες, άγκι- 
στρα, και κάτω από τις συσκευές ανύψωσης γάντζο. Υποδεικνύει το ασφαλές φορτίο εργα- 
σίας (S WL), την ημερομηνία επιθεώρησης και τον αριθμό σειράς. Θα πρέπει να επιθεωρεί- 
ται πριν από τη χρήση του στοιχείου για να εξασφαλιστεί ότι είναι εντός συμμόρφωσης. Η διαδικασία πε- 
ριγράφεται στο SOP - Standard Operating Procedure - 15-29, «Επιθεώρηση των μη μηχανοποιημένων ε- 
ξαρτημάτων ξάρτια». 

 

Πρακτικό παράδειγμα ξακρίσματος και ανύψωσης 
 

Η κύρια λειτουργία της ανύψωσης και της ξάρτισης είναι η μεταφορά βασικού εξοπλισμού και υλι- 
κών σε χώρους όπου είναι εύκολα προσβάσιμα για τους εργαζόμενους. 
Αυτή η διαδικασία βοηθά στην εξάλειψη των κινδύνων που έχουν να μεταφέρουν χειροκίνητα τον εξοπλισ 
μό και τα υλικά μέχρι scaf- 
αναδίπλωση, η οποία μπορεί να είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Επιπλέον, η ανύψωση και η ξάρτια έχουν σ 
χεδιαστεί για να ανυψώνουν εκ των προτέρων βαριά φορτία που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να εκτελε 
στούν χειροκίνητα. Για να γίνει αυτό κατανοητό, μια βαριά γεννήτρια που μπορεί να τοποθετηθεί σε λιμάν 
ι πρέπει να ανυψωθεί σε δέκα ορόφους όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να παρ 
έχουν ρεύμα. Η χειροκίνητη μεταφορά της γεννήτριας δεν είναι εφικτή λόγω του βάρους της γεννήτριας. Ε 
πιπλέον, η γεννήτρια πρέπει να είναι στημένη σωστά για να επιτρέψει μετατοπίσεις στα όρια που φέρουν 
φορτίο που αλλάζουν με βάση τη γωνία της γεννήτριας καθώς ανυψώνεται δέκα ορόφους. 
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Βεβαιωθείτε ότι τα εξωτερικά φορτία / ερπυστριοφόρο δεν υπερβαίνουν την ικανότητα του εδάφους 

 
Πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ασφαλή εγκατάσταση κινητών γερα- 

νών στον χώρο11 . Γερανός σταθερότητα συχνά εξαρτάται από την ακεραιότητα του εδάφους στο ο- 

ποίο στέκεται. Η αποτελεσματική αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους είναι απαραίτητη για την α- 

σφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των γερανών. Για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων από γερα- 

νούς ως αποτέλεσμα ακατάλληλης εγκατάστασης γερανογέφυρας, οι δραστηριότητες σχεδιασμού διεξά- 

γονται από αρμόδιο(-α) πρόσωπο(-α) για την αξιολόγηση της ικανότητας του εδάφους να αντέχει τα φορ- 

τία και τις πιέσεις που επιβάλλονται από τον ανυψωτικό εξοπλισμό. Όλα τα μέρη που εμπλέκο- 

νται στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη χρήση γερανών επιτόπου πρέπει να γνωρίζουν τα θεμε- 

λιώδη κριτήρια, τα θέματα σχεδιασμού και τις εκτιμήσεις κινδύνου που απαιτούνται για να διασφαλι- 

στεί ότι οι εργασίες ανύψωσης προχωρούν με ασφαλή και σταθερό τρόπο. 

 
Πιστοποιητικά του γερανού και του εξοπλισμού γεώτρησης 

 
Ο κόσμος της πιστοποίησης είναι ποικίλος και περιλαμβάνει πολλές εταιρείες πιστοποίησης. Η NCCCO - ε- 

θνική επιτροπή πιστοποίησης των χειριστών γερανών - για παράδειγμα, χρησιμοποιεί συχνά συντομογρα- 

φίες (ή «κωδικούς») για περισσότερες από 30 πιστοποιήσεις που μετρούν. 

 
Έλεγχος εκτόξευσης, φόρτωσης, ξάρτια και εκκενώσεις ταλάντευσης κατά τις φάσεις ανέγερσης και ανύ- 

ψωσης 

 
Για το σημείο αυτό, συνιστάται να επανεξεταστούν λεπτομερώς οι προηγούμενες ενότητες, υπενθυμίζο- 

ντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ε- 

πιθεώρηση των επιμέρους τμημάτων. 

Παροχή προφυλάξεων ασφαλείας σχετικά με τον άνεμο, τις επικοινωνίες ή άλλους ειδικούς για την πε- 

ριοχή κινδύνους (με χρήση αξιολόγησης κινδύνου εργασίας) 

 
Η εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περι- 

γραφή της συνολικής διαδικασίας ή μεθόδου όπου: 

 
 Προσδιορισμός των κινδύνων και των παραγόντων κινδύνου που έχουν τη δυνατότητα να προκα- 

λέσουν βλάβη (προσδιορισμός κινδύνων). 

 Ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με τον εν λόγω κίνδυνο (ανάλυση κινδύ- 

νου και αξιολόγηση κινδύνου). 

 Προσδιορισμός των κατάλληλων τρόπων για την εξάλειψη του κινδύνου ή τον έλεγχο του κινδύ- 

νου όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί (έλεγχος κινδύνου). 

 
 
 
 
 
 

11
For further information about the ground condition and the crane stability please consult the “CICA & CANZ Guid- 
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Μια εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) είναι μια διεξοδική εξέταση του χώρου εργα- 

σίας σας για να προσδιορίσει εκείνα τα πράγματα, τις καταστάσεις, τις διαδικασίες, κ.λπ. που μπο- 

ρεί να προκαλέσουν βλάβη, ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Αφού γίνει η αναγνώριση, αναλύετε και αξιολο- 

γείτε πόσο πιθανός και σοβαρός είναι ο κίνδυνος. Όταν γίνει αυτή η αποφασιστικότητα, μπορείτε στη συ- 

νέχεια, να αποφασίσετε ποια μέτρα πρέπει να είναι σε ισχύ για την αποτελεσματική εξάλειψη ή τον έ- 

λεγχο της βλάβης από το να συμβεί. 

 
Αυτό θα μπορούσε να έχει διαφορετικές μορφές, αλλά γενικά παρουσιάζεται ως εξής: 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ12 
 

Η θέση του κινητού ανυψωτικού εξοπλισμού ή η θέση των σταθερών εγκαταστάσεων μπορεί να έχει δρα- 
ματική επίδραση στους κινδύνους που ενέχει μια λειτουργία ανύψωσης. Είναι ζωτικής σημασίας να ληφ- 
θούν όλα τα πρακτικά μέτρα για την αποφυγή των ανθρώπων που χτυπιούνται από τα φορτία ή τον ί- 
διο τον εξοπλισμό κατά τη χρήση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει επίσης να τοποθετείται έτσι ώστε να ελαχιστο- 
ποιείται η ανάγκη ανύψωσης πάνω από τον άνθρωπο. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί ο κίν- 
δυνος μετατόπισης του φορτίου (π.χ. κλώση, ταλάντευση κ.λπ.). και του φορτίου που πέφτει ελεύ- 

θερα ή ελευθερώνεται ακούσια. Πολλές διαφορετικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την πρό- 
ληψη της πτώσης των φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πολλαπλών σχοινιών ή αλυσίδων, υ- 
δραυλικών βαλβίδων ελέγχου και διχτυών για παλετοποιημένα φορτία. 
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 https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm 

https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm
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Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πέσουν σε ένα φρεά- 
τιο ή ανυψωμένο δρόμο. Στα σημεία πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να υπάρχουν αποτελε- 
σματικά μέσα για την αποτροπή της πρόσβασης, όπως πύλες, εμπόδια ή πόρτες. Όταν απαιτείται πρό- 
σβαση για την είσοδο στον χώρο, όταν υπάρχει πλατφόρμα ή αυτοκίνητο (π.χ. ανελκυστήρας), οι πόρ- 
τες ή οι πύλες πρέπει να είναι κλειδωμένες ώστε να επιτρέπουν στις πύλες να ανοίγουν μόνο όταν υπάρ- 
χει το αυτοκίνητο. 

 

Κατά την τοποθέτηση ανυψωτικού εξοπλισμού, πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγονται οι κίν- 
δυνοι που προκύπτουν από την εγγύτητα, για παράδειγμα: έρχονται σε επαφή με εναέριους αγωγούς, κτί- 
ρια ή κατασκευές· πολύ κοντά σε χαρακώματα, ανασκαφές ή άλλες εργασίες· και έρχονται σε ε- 
παφή με θαμμένα υπόγεια υπηρεσίες, όπως αποχετεύσεις και υπονόμους. 
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5.7 Προετοιμασία εργοταξίου 
 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γερανοί πέφτουν. Μία από τις πιο κοινές αιτίες είναι η καθί- 
ζηση της γης. Τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να αποτρέψουμε αυτήν την άσκοπη δυστυχία; 
Οι σημερινοί γερανοί είναι γεωμετρικά σχεδιασμένοι ώστε να είναι εξαιρετικά σταθεροί. Τότε γιατί εξακο- 
λουθούν να ανατρέπονται; Μελέτες δείχνουν ότι ένα ατύχημα γερανού συμβαίνει για κάθε 10.000 ώ- 
ρες χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 
 
 

Μια κοινή και αξιόπιστη μέθοδος για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας του εδάφους είναι να έ- 
χουμε μια αξιόπιστη γεωτεχνική έρευνα της εταιρείας και να καθορίσει την ικανότητα του εδά- 
φους. Στη συνέχεια, είναι δυνατόν να συγκριθεί η επιτρεπόμενη χωρητικότητα του εδάφους με την αντί- 
δραση του γερανού στο έδαφος και να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο σύστημα κατανομής φορτίου ή ωρίμα- 
σης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το mat-ting δεν είναι αρκετό, και θα είναι απαραίτητο να γίνουν βελτιώ- 
σεις στο έδαφος. Οι βελτιώσεις του εδάφους θα μπορούσαν να αποτελούνται από ένα μέ- 
τριο στρώμα θρυμματισμένης πέτρινης επίστρωσης ή θα μπορούσαν να είναι τόσο περίπλοκες όσο οι σω- 
ροί σε στοίβες δεμένοι σε μια πλάκα σκυροδέματος. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηχογράφηση με ραντάρ της περιοχής εγκατάστασης όταν εργάζε- 
ται σε παλαιότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αν υπάρχει δυνατότητα υπόγειων κενών, δεξαμε- 
νών, εγκαταλελειμμένων κατασκευών ή φυσικών κοιλοτήτων. 
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Για μικρότερους γερανούς με αντιδράσεις χαμηλότερης πίεσης του εδάφους, πρέπει να ελέγξετε την ικα- 
νότητα γείωσης. Διαβάζουμε για ατυχήματα σχεδόν καθημερινά, όπου ένας μικρός γερανός σταμάτησε ε- 
πειδή το έδαφος απέτυχε. Οι γεωτεχνολογικές-επιστημονικές εταιρείες έχουν μερικές λιγότερο δαπανη- 
ρές μεθόδους που μετρούν την πυκνότητα και λειτουργούν καλά σε μικρότερες καταστάσεις ομαδι- 
κής φόρτωσης. Εναλλακτικά, αν ο γερανός εργάζεται σε νέα κατασκευή, ο σχεδιασμός του χυτη- 
ρίου του κτιρίου βασίζεται στην επιτρεπόμενη πίεση του εδάφους. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η χωρητι- 
κότητα του εδάφους έχει ήδη αποτερματιστεί στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί ο γερανός. Αν χρησιμο- 
ποιείτε αυτήν τη μέθοδο, βεβαιωθείτε ότι οι οπές έγιναν στην άμεση περιοχή του καλύμματος γερα- 
νού και να προσέξετε τις πρόσφατες ανασκαφές όπου η επίχωση δεν μπορεί να συμπιεστεί σωστά. 

 

 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πλαγιές και απότομη πτώση off. Μην πλησιάζετε πολύ στην άκρη. Ένας γε- 
νικός κανόνας του κλάδου είναι να ρυθμίσετε τον γερανό σε αναλογία ένα προς ένα από την ά- 
κρη. Αυτό είναι τόσο πίσω από την άκρη όσο το κενό είναι βαθύ. Σας προτείνω να συμβουλευτείτε έ- 
ναν γεωτεχνικό μηχανικό πριν από την εγκατάσταση κοντά σε οποιαδήποτε κλίση ή κάθετη άκρη. 

 
Εν κατακλείδι, να είστε προληπτικοί όταν πρόκειται για τη διαχείριση της πίεσης εδράνου. Χρησιμοποιή- 
στε την καθιερωμένη διαθέσιμη τεχνολογία και μην υποθέσετε τίποτα. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

Οι χώροι μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες για να επισημανθούν οι πιθανότεροι κίνδυ- 
νοι που πρέπει να εξεταστούν και να εκτιμηθούν. Περισσότερη προσοχή απαιτείται για να διαπιστω- 
θεί η αντοχή του εδάφους όπου οι συνθήκες του εδάφους είναι κακές ή όπου υπάρχει έλλειψη δεδομέ- 
νων σχετικά με τη φύση του υπεδάφους. Τυπικές κατηγορίες περιλαμβάνουν τα εξής: 

 
 Τοποθεσίες Greenfield: συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές είναι δίπλα σε ποτάμια, εκβο- 

λές ποταμών και πλημμυρικές περιοχές όπου αναμένονται μαλακά προσχωσιγενή κοιτά- 
σματα και υψηλά τραπέζια υπόγειων υδάτων. 

 Παραλίες: η χαμηλή πυκνότητα άμμου και το μεταβλητό επίπεδο υπόγειων υδάτων μπο- 
ρούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες. 
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 Τοποθεσίες Brownfield: άγνωστη προηγούμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων υπόγεια, δεξαμε- 
νές αποθήκευσης, ανεπαρκώς συμπληρωμένα ανοικτά λάκκους και ανεπαρκώς συμπιεσμένο γέμι- 
σμα, κλπ. 

 Επιστρωμένες περιοχές: οι ταραγμένες ή πλακόστρωτες περιοχές μπορεί να φαίνονται παραπλα- 
νητικά ισχυρές αλλά να οδηγούν σε εξωτερικούς παράγοντες που διατρέχουν τις αδύναμες επιφά- 
νειες. Θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά οι χώροι στάθμευσης που έχουν υποστεί ελαφρά κυ- 
κλοφορία, οι οικιακοί δρόμοι και τα μονοπάτια. Η άκρη των πλακόστρωτων περιοχών είναι συνή- 
θως αδύναμη. 

 Τοποθεσίες πλησίον του κέντρου της πόλης: να αναμένουν υπόγειους κινδύνους, συμπεριλαμβα- 
νομένων των υπηρεσιών, των σωλήνων αποχέτευσης, των θαμμένων καλωδίων, των υπο- 
γείων και σηράγγων κ.λπ. κάτω από τις πλακόστρωτες περιοχές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξω- 
τερικούς παράγοντες που διατρέχουν το κενό παρακάτω. 
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Πριν από την εγκατάσταση γερανού στον χώρο, η κατάσταση του εδάφους θα πρέπει να επανεξετα- 
στεί κατά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για να διαπιστωθεί αν το έδαφος είναι κατάλληλο για να λει- 
τουργήσει με ασφάλεια ο γερανός. Συνιστάται η κατάσταση του εδάφους να επιθεωρείται από γεωτε- 
χνικό μηχανικό για να παρέχει ακριβή επιτρεπόμενη πίεση εδάφους. Τα αποτελέσματα των μελετών ανύ- 
ψωσης γερανογέφυρας πρέπει να παρέχονται στον γεωτεχνικό μηχανικό και ο γεωτεχνικός μηχανικός πρέ- 
πει να εκδίδει έκθεση με οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα του εδάφους κατά τη στιγμή της ανύψω- 
σης. 

 
 
 

Ο πίνακας 2 κατωτέρω απαριθμεί χαρακτηριστική μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εδάφους για διαφορετι- 
κούς τύπους εδάφους ως αναφορά: 
Οι συνθήκες εδάφους μπορεί να διαφέρουν δραματικά από έναν χώρο εργασίας σε έναν άλλο, α- 
κόμα και μέσα σε έναν χώρο εργασίας. Η αποτυχία αντιμετώπισης των κακών συνθηκών εδά- 
φους για τη διασφάλιση της σταθερότητας του γερανού μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή του γερα- 
νού σε σοβαρό τραυματισμό του χειριστή γερανού και άλλων ατόμων κοντά στον γερανό. Οι παράγο- 
ντες που επηρεάζουν την επίγεια στήριξη των γερανών περιλαμβάνουν: 

 

 επιφανειακά ύδατα, ύδατα αναμεμειγμένα με χώμα π.χ. λάσπη και υπόγεια ύδατα όπως πη- 
γές ή ρεύματα 

 το είδος του εδάφους π.χ., πηλός, άμμος, βράχος ή μείγμα αυτών 
 έδαφος από προηγούμενη εκσκαφή ή τάφρο 
 καλύπτονται υπόγειες κοιλότητες ή διεισδύσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν 
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 συνέχιση της λειτουργίας του γερανού σε μία θέση, και 
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 η θέση των υπόγειων υπηρεσιών υπό πίεση, π.χ. ένας κύριος ρηχός πυροσβεστικός κρου- 
νός που μπορεί να εκραγεί αν ένας εξωτερικός κρουνός βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτόν. 

Οι αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότητα των συνθηκών εδάφους μπορούν να ληφθούν μόνο με ο- 
πτική επιθεώρηση. Όταν είναι δύσκολο να υπολογισθεί αν οι συνθήκες του εδάφους είναι κατάλλη- 
λες, πρέπει να λαμβάνονται τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την πίεση εδράνου από γεωτε- 
χνικό μηχανικό. Τα πετρώδη εδάφη συνήθως παρέχουν την πιο σταθερή επιφάνεια στήριξης για ένα κι- 
νητό γερανό. Αν και μπορεί να υπάρχει βράχος στην επιφάνεια, δεν μπορεί να εκτείνε- 
ται πολύ κάτω από την επιφάνεια. Ένας τρόπος για να διαπιστωθεί πόσο μακριά βράχος μπορεί να επε- 
κταθεί κάτω από την επιφάνεια είναι να εξετάσει κοντινές ανασκαφές ή τάφρους στον χώρο εργα- 
σίας. Βράχος που εκτείνεται πολύ κάτω από την επιφάνεια παρέχει μια ένδειξη της ακεραιότητας του εδά- 
φους. Πρέπει να γίνεται διαχείριση των επιπλέον κινδύνων που δημιουργούνται όταν τα εξαρτή- 
ματά τους τοποθετούνται κοντά σε μια ανασκαφή. 
Πρέπει να ελέγχεται αν το έδαφος έχει « κρούστα » στην επιφάνειά του. Η επιφάνεια αυτού του τύπου ε- 
δάφους είναι συνήθως πιο σταθερή από το έδαφος κάτω. Η σταθερή επιφάνεια μπορεί να δώσει την εντύ- 
πωση ότι το έδαφος είναι πιο σταθερό από ό, τι είναι πραγματικά. Αν το έδαφος τρυπηθεί από ένα εξωτε- 
ρικό ερπυστριοφόρο ή το τέλος μιας ερπυστριοφόρο τροχιάς, το πιο μαλακό έδαφος θα εκτεθεί η ο- 
ποία μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή του γερανού. 

 
 

 

 
 

Κεκλιμένο έδαφος 
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Η περιστροφή γερανού μπορεί να συμβεί όταν ένας κινητός γερανός ταξιδεύει κατά μήκος μιας πλευρι- 
κής κλίσης. Η εργασία σε μια πλαγιά έχει την επίδραση είτε της αύξησης είτε της μείωσης της ακτίνας ερ- 
γασίας του γερανού, η οποία μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει τη σταθερότητα του γερα- 
νού και να προκαλέσει την ανατροπή του γερανού είτε προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή προς τα πλά- 
για. Οι περισσότεροι κατασκευαστές κινητών γερανών με ικανότητα κίνησης καθορίζουν ότι οι γερα- 
νοί πρέπει να λειτουργούν μόνο σε σταθερό έδαφος. Η εργασία ή η μετακίνηση σε επικλινές ή ανώμαλο έ- 
δαφος πρέπει να αποφεύγεται, όπου είναι δυνατόν. Αν η εργασία σε πλαγιές είναι αναπόφευκτη, ο γερα- 
νός πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της καθορισμένης από τον κατασκευαστή ικανότητας λειτουρ- 
γίας στον σχετικό βαθμό κλίσης. Η διαδρομή σε μια πλαγιά θα πρέπει να εί- 
ναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και όχι σε ολόκληρη την πλαγιά. 

 
 
 

Όπου το κέντρο βάρους του κινητού γερανού είναι υψηλό πάνω από το έδαφος, μια ελάχιστη κλίση του ε- 
δάφους μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση του γερανού να ανατρα- 
πεί. Αυτό ισχύει ιδίως όταν: 

 
 η έκρηξη έχει υψηλή γωνία luff 
 η έκρηξη είναι τηλεσκόπια έξω 
 το κέντρο βάρους του αιωρούμενου φορτίου είναι υψηλό, και 
 υπάρχει άρθρωση αρθρωτού γερανού. 

 
Μια πλευρική κλίση μόνο 2 ή 3 μοιρών μπορεί να έχει δραστική επίδραση στη σταθερότητα του γερα- 
νού. Μαλακό έδαφος, πνευματικά ελαστικά και κίνηση ανάρτησης θα τείνουν επίσης να αυξή- 
σουν την πλευρική γωνία του γερανού και αυξάνει τον κίνδυνο ανατροπής. 

Εγγύτητα γερανών σε ανασκαφές και τάφρους 

Όταν οι γερανοί τοποθετούνται κοντά σε εκσκαφές ή τάφρους, μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυ- 
νος να καταρρεύσουν οι πλευρές του τοίχου εκσκαφής ή τάφρου, προκαλώντας την ανατροπή του γερα- 
νού. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με πιο μαλακό έδαφος και την παρουσία υπόγειων υδάτων. Ο κίνδυ- 
νος κατάρρευσης είναι μεγαλύτερος για κάθετες τομές στον τοίχο ανασκαφών σε σύγκριση με τοί- 

χους που έχουν χτυπηθεί πίσω υπό γωνία. Η παρουσία « ολισθηρής πλάτης », όπου υπάρχει ένα φυ- 
σικά ολισθαίνον επίπεδο ολίσθησης, για παράδειγμα ένα κάταγμα στο έδαφος, μπορεί επίσης να αυξή- 
σει τον κίνδυνο εκσκαφής ή κατάρρευσης της τάφρου. 

 
Κατά τη δημιουργία κινητών γερανών κοντά σε εκσκαφές πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 

1) Όταν το έδαφος είναι συμπαγές και δεν καταρρέει, η απόσταση οποιουδήποτε τμήματος του γερα- 
νού που συγκρατεί την κοπριά στήριξης από την ανασκαφή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το βά- 
θος της ανασκαφής (γενικός κανόνας 1:1). 
2) Όταν το έδαφος είναι χαλαρό ή υποκείμενο, δηλ. καταρρέει, η απόσταση οποιουδήποτε τμήμα- 
τος της κοπριάς υποστήριξης γερανογέφυρας από την εκσκαφή θα πρέπει να καθορίζεται από ένα αρμό- 
διο πρόσωπο π.χ. έναν γεωτεχνικό μηχανικό. 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ JOBSITE 

 
Συνήθως, δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε την κατασκευή όπως είναι πριν φτάσει ο γερανός. Μεταξύ άλ- 

λων, το έδαφος και η διάταξη στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι κατάλληλο. Αντίθετα, πρέπει να προε- 

τοιμαστείτε τόσο για την άφιξή του όσο και για τη δουλειά που πρέπει να γίνει. 
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Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν κάνετε ρυθμίσεις για ένα γερανό είναι να προγραμματί- 

σετε μια αρχική διαβούλευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης με τον φορέα εκμετάλλευσης γε- 

ρανών, θα καλυφθούν διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων: 

 
 Ποιος θα φέρει τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα γερανού; 

 Πώς το έδαφος θα πρέπει να προετοιμαστεί για το γερανό μπροστά από τον χρόνο 

 Εκκαθάριση της διαδρομής για το γερανό να πάρει στο ακίνητο, όπως δέντρα και ηλεκτρικές γραμ- 

μές 

 Αξιολόγηση των εμποδίων που θα πρέπει να εξαλειφθούν πριν από τη διεξαγωγή των εργασιών 

 Σε κατοικημένες περιοχές, οι επιχειρήσεις γερανών μπορεί να γίνει λίγο πιο περίπλοκη. Θα πρέ- 

πει να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τις απαραίτητες άδειες πριν από την ώρα για να βεβαιω- 

θείτε ότι δεν έχουν τιμωρηθεί ή πρόστιμο για την εισαγωγή βαρέως εξοπλισμού χωρίς άδεια. Σε ο- 

ρισμένες περιπτώσεις, ο χειριστής γερανού θα κάνει αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά αυτό θα πρέ- 

πει να συζητηθεί κατά την αρχική διαβούλευση. 

 
Μετά από αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για να προετοιμάσετε το εργοτά- 

ξιο για την εγκατάσταση γερανού: 

 
Διασφάλιση πρόσβασης 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κύριο εμπόδιο δεν είναι δύσκολο να έρθει 

ο γερανός κοντά στο φορτίο, αλλά να το πάρει επί τόπου καθόλου. Θυμηθείτε, είναι κομμάτια βαρέως τύ 

που εξοπλισμού το μεγαλύτερο μέρος τους είναι σχεδιασμένα για να ταιριάζει με τους ρόλους τους. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγξετε ότι υπάρχει μια πύλη ή άλλη είσοδο που μπορούν να χωρέ- 
σουν μέσα. Ρωτήστε την εταιρεία σας για τις ακριβείς διαστάσεις. Λάβετε υπόψη ότι προσκρούσεις ή αυ- 
ξήσεις στο δρόμο μπορεί επίσης να είναι ένα ζήτημα. 
Οτιδήποτε θα πάρει στο δρόμο του γερανού, όπως ελιγμούς τα τμήματα του σπονδυλωτή σπίτι θα πρέ- 
πει είτε να αφαιρεθεί ή να μετεγκατασταθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία. Για παράδειγμα, μεγάλα ά- 
κρα δέντρων, τηλε-τηλεφωνικές γραμμές, ακόμη και βράχοι μπορεί να αναστέλλουν το πλήρες εύ- 
ρος της κίνησης που θα χρειαστεί ο γερανός για να επιτύχει την ομαλή κίνηση. Ένα σταθερό έδαφος εί- 
ναι μια αναγκαιότητα, καθώς ο γερανός θα χρειαστεί σταθερότητα, προκειμένου να μετακινήσετε με α- 
σφάλεια αρθρωτά τμήματα. Κρατήστε τις αποστάσεις ασφαλείας στο μυαλό, και βεβαιωθείτε ότι η αρ- 
χική διαδρομή στο ακίνητο είναι διαθέσιμη για την παράδοση γερανού. 

 
 
 

Προετοιμασία του εδάφους 

 
Ένα από τα κρίσιμα βήματα είναι να κάνετε ό, τι μπορείτε για να ρυθμίσετε το έδαφος για το γερανό. Πρέ- 

πει να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να περιηγηθεί με ασφάλεια γύρω από την τοποθεσία. 

Στο τέλος σας, θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει χώρος για το όχημα να κινηθεί γύρω και να πάρει αρ- 

κετά κοντά στο φορτίο. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε πιθανούς κινδύνους, συμπερι- 

λαμβανομένων αυτών: 

 
 Γραμμές μεταφοράς ρεύματος 
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 Ασταθές έδαφος 

 Κρυμμένα εμπόδια 

 Σκαλωσιές 

 Άλλα αντικείμενα προεξοχής όπως κλαδιά 

 
Αν μπορείτε, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Διαφορετικά, προειδο- 

ποιήστε όλο το προσωπικό και σημειώστε με σαφήνεια τις ζώνες κινδύνου. 

Ανάλογα με τις λεπτομέρειες της εργασίας και της τοποθεσίας, μπορεί επίσης να χρειαστεί ά- 

δεια από τους ενδιαφερόμενους να επιτρέψει το γερανό στον χώρο. 
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Χρησιμοποιήστε κατάλληλο cribbing/mats 
 

 Η πτύχωση μπορεί να αποτύχει αν το φορτίο δεν εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή του στρώματος 
 Το κλάδεμα/τα πατάκια μπορεί να αποτύχουν αν το έδαφος συνθλίψει ή εμφανιστεί εκτετα- 

μένη καθίζηση 
 Η πτύχωση/τα χαλάκια μπορεί να αποτύχουν όταν το χαλί λυγίσει 
 Το κλάδεμα/τα πατάκια μπορεί να αποτύχουν με οριζόντια διαίρεση 

Ασφαλίστε τα φορτία 

Στη συνέχεια, πρέπει να ασφαλίσετε τα φορτία. Δυστυχώς, η ακατάλληλη φόρτωση είναι μία από τις κύ- 
ριες αιτίες των ατυχημάτων που περιλαμβάνουν γερανούς. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν μπορεί να χαλαρώ- 
σει και ότι τίποτα δεν προεξέχει αχρείαστα. 
Συνιστούμε να έχετε ένα έμπειρο χέρι επιβλέψει αυτήν τη διαδικασία. Επιπλέον, βάλε τους χειριστές γε- 
ρανών να κάνουν έναν τελικό έλεγχο πριν ανυψωθούν. 

 
Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 

 
Γενικά, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές σας θα πρέπει να είναι η ασφάλεια όλων όσοι εργάζο- 
νται. Συνήθως, θα πρέπει να προσπαθείτε να υλοποιείτε μερικά ή όλα από τα παρακάτω μέτρα: 

 
 Σύνταξη και διανομή σχεδίου ασφαλείας για όλο το πλήρωμα. 
 Παρακολουθήστε την πρόγνωση καιρού για ισχυρούς ανέμους ή βαριές βροχές. 
 Ενημερωθείτε από την εταιρεία γερανών για τα αρχεία της ασφαλείας τους. 
 Τοποθέτηση σχετικών προειδοποιητικών σημάτων. 
 Επεξεργαστείτε τις λίστες ελέγχου ασφάλειας για να τις εξετάσετε προσε- 

κτικά πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
 Βεβαιωθείτε ότι όλοι φορούν προστατευτικό εξοπλισμό. 
 Ελαχιστοποίηση περισπασμών στην τοποθεσία εργασίας. 
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης κινδύνου. 

 

 
Επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Εγκατάσταση γερανού 

Γνώση 
 Διαδικασίες εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
 Ισχύοντα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, όπως οι κανονισμοί δικαιοδοσίας και CSA Z150 
 Κίνδυνοι όπως τα εμπόδια από την εναέρια κυκλοφορία, οι γραμμές μεταφοράς ισχύος και τα υ- 

πόγεια εμπόδια 
 Συνιστώμενα μέτρα ελέγχου για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη κινδύνων και κινδύνων 
 Απαιτήσεις της εργασίας, όπως ακτίνα, διαστάσεις γερανού, και βάρος και διαστάσεις του φορ- 

τίου 
 Μηχανολογικά σχέδια 
 Τύποι ανελκυστήρων ειδικότητας, όπως κατασκευασμένοι, ανελκυστήρες πολυγερανών και ανελ- 

κυστήρες προσωπικού 
 Απαιτήσεις δικαιοδοσίας και τοποθεσίας για θέματα όπως μαλακές και ασταθείς συνθήκες εδά- 

φους 
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 Παράγοντες που επηρεάζουν την άνωση, όπως η ταλάντευση της ουράς, η διαδρομή φορ- 
τίου και οι εκκενώσεις 

 
Δεξιότητες και ικανότητες 

 Εξασφάλιση ότι οι κίνδυνοι του χώρου έχουν ελαχιστοποιηθεί ή εξαλειφθεί και δεν έχουν εισα- 
χθεί νέοι κίνδυνοι από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού πριν από την άνωση 

 Προσδιορισμός και αναφορά τυχόν παραλλαγών στα μηχανολογικά σχέδια, όπως ένα εμπό- 
διο που εισάγεται στη διαδρομή ανύψωσης, ή μια αλλαγή στο μέγεθος ή το βάρος του ανελκυ- 
στήρα 

 Μέτρηση της ακτίνας και παραπομπή στις προδιαγραφές του διαγράμματος φορτίου του κατα- 
σκευαστή 

 Ακολούθηση μηχανικού σχεδίου και δημιουργία σημείων αναφοράς 
 Προσδιορίστε τη θέση του γερανού σύμφωνα με παράγοντες όπως το μέγεθος του φορ- 

τίου, το βάρος του φορτίου, τα εμπόδια, τις διαστάσεις κάθαρσης και τον τύπο λειτουργίας 
 Οριεντική γερανογέφυρα για τοποθέτηση των προεξοχών και των ερπυστριών 
 Καθορίστε τη ρύθμιση, όπως θέση εξωστρεφή, ερπυστριοφόρο επεκταθεί ή ανασυρθεί, και μή- 

κος boom, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και το σχέδιο ανελκυστήρων 
 Προσδιορισμός των απαιτήσεων εμπλοκής και συγκράτησης γερανών με βάση τις συνθήκες του ε- 

δάφους 
 Επίπεδο γερανός με τη χρήση προεξοχών ή shimming/μπλοκαρίσματος τροχιές 
 Επιβεβαιώστε το επίπεδο του γερανού με τη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού όπως το επί- 

πεδο ή η ηλεκτρονική απεικόνιση του γερανού 
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Γερανός βραχίονα πλέγματος 

Γνώση 

 Σημεία ανύψωσης 
 Βάρος συστατικού 
 Σημεία τσίμπημα 
 Διαδικασίες αποκλεισμού 
 Ξάρτια και υλικό 
 Προετοιμασία κατασκευαστικών στοιχείων (καθαρισμός υπολειμμάτων και ρύπων από επιφά- 

νειες) 
 Εγκατάσταση και αφαίρεση των στάσεων χαλινάρι και boom 
 Boom διάγραμμα σύνθεσης και τα σχέδια 
 Απαιτήσεις χώρου για τη συναρμολόγηση 
 Δυνατότητες και περιορισμοί του βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης 
 Αποσκλήρυνση και δέσιμο (συμπεριλαμβανομένης της αυτο-αποσκλήρυνσης) 
 Μπλοκ αγκίστρου και χωρητικότητα μπαλών 
 Αποτέλεσμα της χρήσης ελαττωματικού υλικού 
 Διαδικασίες τηλεχειρισμού 

 Συνθήκες εδάφους 
 Διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή 
 

Δεξιότητες και ικανότητες για τη συγκρότηση: 
 Εγκατάσταση κομματιών στο σώμα του αυτοκινήτου 
 Εγκατάσταση σπιτιού 
 Εγκατάσταση εξερχόμενων κουτιών 
 Εγκατάσταση βάσης boom 
 Συναρμολόγηση βραχίονα και jib 
 Εγκατάσταση αντίβαρων 
 Εγκατάσταση γραμμών ανύψωσης, μπλοκ γάντζο και μπάλα γενική επισκευή 

 
Δεξιότητες και ικανότητες αποσυναρμολόγησης: 

 Αφαιρέστε γραμμές ανύψωσης, μπλοκ γάντζο και μπάλα γενική επισκευή 
 Αποσυναρμολόγηση βραχίονα και φτέρνα 
 Κατάργηση αντίβαρων 
 Αφαίρεση βάσης βραχίονα 
 Αφαίρεση σπιτιού 
 Αφαίρεση κομματιών από το σώμα του αυτοκινήτου 
 Κατάργηση εξερχόμενων πλαισίων 
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Τηλεσκοπικός γερανός έκρηξη 

Γνώση 

 Σημεία ανύψωσης 
 Βάρος συστατικού 
 Υδραυλική πίεση 
 Αφαίρεση μπλοκ γάντζου και προσάρτηση της μπάλας γενικής επισκευής 
 Αποτέλεσμα της χρήσης ελαττωματικού υλικού 
 Δυνατότητες και περιορισμοί του βοηθητικού εξοπλισμού ανύψωσης 
 Προετοιμασία κατασκευαστικών στοιχείων (καθαρισμός υπολειμμάτων και ρύπων από επιφά- 

νειες) 
 Ξάρτια και υλικό 
 Διαδικασίες ξακρίσματος 
 Διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα- 

σκευαστή 
 

Δεξιότητες και ικανότητες για τη συγκρότηση: 
 Εγκατάσταση εξερχόμενων κουτιών 

 Εγκατάσταση κύριου boom 
 Εγκατάσταση γραμμών ανύψωσης, μπλοκ γάντζο και μπάλα γενική επισκευή 
 Εγκατάσταση αντίβαρων 
 Εγκαταστήστε κούνιες και ένθετα 

 
Δεξιότητες και ικανότητες αποσυναρμολόγησης: 

 Κατάργηση αντίβαρων 
 Αφαιρέστε γραμμές ανύψωσης, μπλοκ γάντζο και μπάλα γενική επισκευή 
 Αφαίρεση κύριου βραχίονα 
 Κατάργηση εξερχόμενων πλαισίων 
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Μεταφορές 

Γνώση 

 Σύμφωνα με τα έγγραφα του χώρου εργασίας, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών γερανών 
 να χρησιμοποιούν ημερολόγια, διαγράμματα φόρτωσης, αξιολογήσεις κινδύνων και πολιτι- 

κές και διαδικασίες στον χώρο εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 να είναι εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς σχετικά με την ανύψωση, ξάρτια και ασφαλή περι- 

βάλλοντα εργασίας. 
 να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τις προδιαγραφές και τα διαγράμ- 

ματα φορτίου των κατασκευαστών για το μοντέλο γερανού που χρησιμοποιούν 
 για την απόκτηση πληροφοριών από μηχανολογικά και κατασκευαστικά σχέδια 
 να είναι εξοικειωμένοι με τη δυνατότητα επικοινωνίας των ανελκυστήρων ειδικά για ανελκυστή- 

ρες που απαιτούν τεχνικές εξηγήσεις και συμβουλές από άλλους μηχανικούς και το εξειδικευ- 
μένο προσωπικό 

 να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν γραφικά την εφοδιαστική 
 

Δεξιότητες και ικανότητες 
 Μαθηματικές και φυσικές έννοιες όπως μετατροπές, γεωμετρία, αλγεβρικούς υπολογισμούς, μέ- 

τρηση-μέτρηση και υπολογισμός των απαιτήσεων φορτίου και άνωσης 
 Χρήση βιβλίων κωδικών, πινάκων φόρτωσης και προδιαγραφών των κατασκευαστών για τον πε- 

ραιτέρω καθορισμό διαδικασιών, ορίων και του αναγκαίου εξοπλισμού για ξάρτια και ανύψωση 
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Προγραμματισμός πριν από την άρση 

Γνώση 

 Ισχύοντα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, όπως οι κανονισμοί δικαιοδοσίας και CSA Z150 
 Παράγοντες που επηρεάζουν την άνωση, όπως η ταλάντευση της ουράς, η διαδρομή φορ- 

τίου και οι εκκενώσεις 
 Ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των ατόμων που συμμετέχουν στον ανελκυστήρα 
 Κίνδυνοι όπως τα εμπόδια από την εναέρια κυκλοφορία, οι γραμμές μεταφοράς ισχύος και τα υ- 

πόγεια εμπόδια 
 FLRA 
 Συνιστώμενα μέτρα ελέγχου για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη κινδύνων και κινδύνων 
 Τύποι ανελκυστήρων ειδικότητας, όπως κατασκευασμένοι, ανελκυστήρες πολυγερανών και ανελ- 

κυστήρες προσωπικού 
 Απαιτήσεις δικαιοδοσίας και τοποθεσίας, όπως η JSA 
 Μηχανολογικά σχέδια 
 Προδιαγραφές κατασκευαστών όπως διαγράμματα φορτίου 

 
Δεξιότητες και ικανότητες 

 Επιβεβαίωση απαίτησης για μηχανοποιημένα σχέδια σύμφωνα με τις πολιτικές πελάτη/εται- 
ρείας και τις ειδικές απαιτήσεις του τόπου 

 Ερμηνεύστε και επαληθεύστε τα μηχανικά σχέδια και τις ειδικές για τον χώρο απαιτήσεις για να ε- 
ξασφαλίσετε ότι η άνωση προχωρά όπως προγραμματίζεται 

 Επαλήθευση των συνθηκών άνωσης, όπως ο άνεμος, οι δυνητικοί κίνδυνοι, η διαμόρφωση και η ε- 
γκατάσταση του γερανού και οι ευθύνες σηματοδότησης 

 Προσδιορισμός κινδύνων όπως εναέριες γραμμές μεταφοράς, υπόγειες υποδομές, υπόγειες εγκα- 
ταστάσεις, εμπόδια που επηρεάζουν τις αποστάσεις, τις συνθήκες του εδάφους και τις περιβαλλο- 
ντικές συνθήκες 

 Συμβουλευθείτε τοπικά βοηθητικά προγράμματα για να επιβεβαιώσετε τη θέση και το ασφαλές ό- 
ριο προσέγγισης στα βοηθητικά προγράμματα 

 Σύσταση ελέγχων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση κινδύνων και κινδύνων 
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Προετοιμασία εργοταξίου 

 
Γνώση 

 Διαδικασίες και πρωτόκολλα επιθεώρησης χώρου 

 Σχετικοί οδικοί κανόνες, κανονισμοί, απαιτήσεις άδειας και άδειας λειτουργίας και ασφά- 

λειας του κινητού γερανού 

 Σχετικές OH&S και περιβαλλοντικές διαδικασίες και κανονισμοί 

  Εφαρμογές κινητών γερανών, χωρητικότητες, διαμορφώσεις, κίνδυνοι ασφαλείας και μηχανι- 

σμοί ελέγχου 

 Διαδικασίες και πρωτόκολλα επιθεώρησης χώρου 

  Επιχειρησιακές διαδικασίες για πληρώματα γερανών για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρη- 

σης για ανελκυστήρα με τη χρήση γερανού με δύο σωρούς σωρούς 

 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφαλή χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 Εστίαση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού εργασίας 

 Εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών, κωδίκων πρακτικής ή άλλων νομοθετικών απαιτήσεων 

 
Δεξιότητες και ικανότητες 

 Αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης του χώρου για ανελκυ- 

στήρα χρησιμοποιώντας κινητό γερανό 

 Διαβάστε και ερμηνεύστε οδηγίες, διαδικασίες, πληροφορίες και σήματα σχετικά με την επιτό- 

πια επιθεώρηση ανελκυστήρα με τη χρήση κινητού γερανού 

 Να ερμηνεύετε και να ακολουθείτε λειτουργικές οδηγίες και να δίνετε προτεραιότητα στην εργα- 

σία 

  Πλήρης τεκμηρίωση σχετικά με επιτόπια επιθεώρηση ανελκυστήρα που χρησιμοποιεί κινητό γε- 

ρανό 

  Συνεργαστείτε με άλλους κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης του χώρου για ανελκυστήρα χρησιμο- 

ποιώντας κινητό γερανό 

 Σχεδιάστε τη δική σας εργασία, συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης των συνε- 

πειών και του προσδιορισμού των βελτιώσεων 

 Ιεράρχηση και εργασία πολλών εργασιών 

 Να προσαρμόζονται κατάλληλα στις πολιτισμικές διαφορές στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβα- 

νομένων των τρόπων συμπεριφοράς και των αλληλεπιδράσεων με άλλους 

  Άμεση αναφορά ή/και διόρθωση τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων που ενδέχεται να εντοπι- 

στούν κατά τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης για ανελκυστήρα με χρήση κινητού γερα- 

νού σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες στον χώρο εργασίας 

 Εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για απροσδόκητα γεγονότα που μπορεί να προκύ- 

ψουν κατά τη διεξαγωγή ενός τόπου επιθεώρησης για ανελκυστήρα χρησιμοποιώντας κινητό γε- 

ρανό 

 Εφαρμόστε προφυλάξεις και την απαιτούμενη δράση για την ελαχιστοποίηση, τον έλεγχο ή την ε- 

ξάλειψη των κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εργασίας 

 Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εργασίας σε σχέση με το προγραμματισμένο χρονοδιά- 

γραμμα 

 Τροποποίηση δραστηριοτήτων ανάλογα με τα διαφορετικά λειτουργικά ενδεχόμενα, καταστά- 
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  Εργασία συστηματικά με την απαιτούμενη προσοχή στη λεπτομέρεια χωρίς τραυματι- 

σμό σε αυτο ή άλλους, ή ζημία σε αγαθά ή εξοπλισμό 

  Λειτουργία και προσαρμογή στις διαφορές του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδι- 

κασίες λειτουργίας 

 Προσδιορισμός και σωστή χρήση εξοπλισμού των διαδικασιών 

  Επιλογή και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας σύμφωνα με τα πρό- 

τυπα της βιομηχανίας και της OH&S 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πλέγμα και τηλεσκοπική γερανός έκρηξη; 
2. Πόσοι βαθμοί κλίσης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα ενός γερανού; 
 0,5 - 1,0 
 2,0 - 3,0 
 10,0 - 12,0 
3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους στα εργοτάξια στο κέντρο της πό- 
λης; 
4. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό ασφαλούς ταχύτητας ανέμου; 
5. Κατά τον υπολογισμό της επίδρασης του ανέμου, είναι καλύτερο να ληφθεί υπόψη η ένταση της ρι- 
πής ή η μέση ταχύτητα του ανέμου; Και γιατί; 
6. Περιγράψτε το νόμο που διέπει την ισορροπία ενός γερανού με ένα εκτεταμένο βραχίονα και το φορτω- 
μένο βάρος, όπως φαίνεται στο σχήμα 
7. Ποια είναι τα έξι βήματα για να συνδέσετε τη γέφυρα με τα μενταγιόν στη συναρμολόγηση ενός γερα- 

νού βραχίονα πλέγματος; 

8. Τι να κάνετε όταν μια έκρηξη γερανού κατάρρευση; 

9. Τι σημαίνει «Μηχανήματα που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω της κινητικότητάς τους»; 
10. Γιατί δεν μπορεί ένας γερανός να κινείται πάντα σε δημόσιους δρόμους; 
11. Τι είναι το «CSA Z150»; 
12. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να καθοριστεί μια κατηγορία ανελκυστήρα; 
13. Τι είναι η αξιολόγηση κινδύνου εργασίας; 
14. Ποιες είναι οι 5 κύριες ενέργειες για τη συναρμολόγηση τηλεσκοπικό γερανό έκρηξη; 
15. Ποιες είναι οι 4 κύριες ενέργειες για την αποσυναρμολόγηση του τηλεσκοπικού γερανού έκρηξη; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Λειτουργίες κινητού γερανού 
Ενδεικτικός χρόνος μονάδων μάθησης (LU): (14 ώρες) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Module χωρίζεται σε 6 τμήματα. Η πρώτη ασχολείται με την Θεωρία Ανύψωσης και τις δυνά- 
μεις, και στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, εισάγει τον μαθητή στα διάφορα είδη των επιχειρή- 
σεων γερανογέφυρας και τις διαφορετικές θέσεις εργασίας στον αυτοκινούμενο τομέα γερανογέφυ- 
ρας. Το τρίτο κεφάλαιο ενημερώνει τον μαθητή για τους διαφορετικούς τύπους γερανών και ποιες εί- 
ναι οι διαφορετικές εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το Κεφάλαιο 4 εξηγεί πώς λειτουρ- 
γεί η υδραυλική τηλεσκοπική έκρηξη. Το κεφάλαιο 5 ενημερώνει σχετικά με τη λειτουργία των υδραυλι- 
κών γερανών εκτόξευσης πλέγματος και καλύπτει τόσο τους γερανούς ανίχνευσης όσο και τους γερα- 
νούς που τοποθετούνται σε φορτηγά. Τέλος, το Κεφάλαιο 6 περιγράφει τη λειτουργία του υδραυλι- 
κού βραχίονα πλέγματος. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Παροχή στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν ό- 
λες τις εργασίες και να φορτώσουν τη μεταφορά με αυτοκινούμενους κινητούς γερανούς με α- 
σφάλεια, καθώς και τη συντήρηση και συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα με το σχέ- 
διο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του εξοπλι- 
σμού αυτού. 

 Να παρέχει γνώση των στρατηγικών, των διαδικασιών και των τεχνικών που είναι απαραίτη- 
τες για την ανάπτυξη καλής οδήγησης, τοποθέτηση γερανών, και συναρμολόγηση και αποσυναρ- 
μολόγηση των νευρώσεων με τεχνικές και εγγυήσεις ασφάλειας. 

 Να παρέχει γνώση των σημάτων που γίνονται από τον ρυθμιστή σηματοδότησης ή τον ρυθμι- 
στή κατά τη διάρκεια χειρισμού του φορτίου. 

 Να παρέχει γνώση των διαφόρων τύπων γερανών και των διαφόρων λειτουργιών που μπορεί να ε- 
κτελεί ο καθένας από αυτούς. 

 Να εξηγηθεί ο τρόπος υπολογισμού του φορτίου και τα όρια φορτίου. 
 Να εισαχθεί η λειτουργία υδραυλικών γερανογεφυρών με βραχίονα πλέγματος, συμπεριλαμβανο- 

μένων των γερανογεφυρών που είναι τοποθετημένοι τόσο σε ερπυστριοφόρο όσο και σε φορτηγό. 
 Να παρέχει γνώση των στοιχείων που συνθέτουν τη μηχανή, τα συστατικά της στοι- 

χεία και πώς να πραγματοποιήσει τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που απαιτούνται για την ε- 
κτέλεση των εργασιών με ένα κινητό γερανό σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας. 

 καθιερώνει αναφορές για την πρακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων γερανών. 
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6.1 Θεωρία και δυνάμεις ανύψωσης 
 

Κατά τον σχεδιασμό ενός ελιγμού φόρτωσης με γερανούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παρά- 
γοντες προκειμένου να εκτελεστεί επιτυχώς το έργο, καθώς αυτοί οι παράγοντες θα καθορί- 
σουν τον τρόπο διεξαγωγής του ελιγμού. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο χειρισμός φορτίων έχει κά- 
ποιο βαθμό κινδύνου και η άγνοια τους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. 

 

Α. Το βάρος του φορτίου: 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το βάρος του φορτίου για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού (αυτοκινού- 
μενος γερανός ή γερανός φορτηγών) που θα χρησιμοποιηθεί. Προσπαθώντας να μαντέψει το βάρος ή αμ- 
φισβητώντας το βάρος μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, τα οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα. Έτσι, ο- 
ρίζουμε το βάρος ως τη δύναμη με την οποία έλκεται από τη γη λόγω της δράσης της βαρύτητας της γης. 

 
Να θυμάστε ότι το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευα- 
σμένο και τις διαστάσεις του. Για να ορίσουμε το βάρος, μπορούμε να υπολογίσουμε τον κατά προσέγ- 
γιση όγκο του αντικειμένου και να τον πολλαπλασιάσουμε με την κατά προσέγγιση πυκνότητα του υλι- 
κού από το οποίο είναι κατασκευασμένο. 

 
Βάρος = Όγκος (m3) x Πυκνότητα υλικού (kg/m3) 
Όγκος=Πλάτος x Ύψος x Μήκος 
Πυκνότητα=Μάζα/όγκος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTH DISTANCE AND WEIGHT 

ARE DETERMINANTS OF BAL- 

ANCE. 
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Αν το φορτίο είναι ασύμμετρο, το φορτίο μπορεί να διαιρεθεί γεωμετρικά, δηλαδή σε διά- 
φορα μέρη για τα οποία είναι γνωστή διαδικασία για τον υπολογισμό του όγκου. Στη συνέ- 
χεια, όλα τα μέρη πρέπει να προστεθούν μαζί και πολλαπλασιάζονται με την πυκνότητα του υλι- 
κού. Με αυτόν τον τρόπο το βάρος του αντικειμένου θα είναι γνωστό. 

 

Β. Όγκος: 
Γνωρίζοντας τον όγκο του φορτίου θα είναι σημαντικό, διότι θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε το βά- 
ρος του φορτίου και να προσδιορίσουμε τον τύπο του γερανού που θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα θα εξετά- 
σουμε τον τύπο για τον προσδιορισμό του όγκου του αντικειμένου. 

Όγκος= πλάτος x ύψος x μήκος 

Γ. Το κέντρο βάρους: 

Σε αυτό το σημείο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το κέντρο βάρους ενός σώμα- 
τος είναι το σημείο όπου όλη η μάζα του σώματος μπορεί να θεωρηθεί συγκεντρωμένη. Με αυτές τις πλη- 
ροφορίες θα είναι ευκολότερο να τοποθετήσετε τις σφήνες για να εξισορροπήσετε το φορτίο. 
Αν το αντικείμενο είναι συμμετρικό, το κέντρο βάρους θα είναι στο μέσο. Αλλά αν δεν είναι συμμε- 
τρικό, ή αν αποτελείται από υλικά διαφορετικής φύσης, πρέπει να υπολογίσουμε το κέντρο βά- 
ρους του, χωρίζοντάς το σε άλλα αντικείμενα των οποίων τα κέντρα βάρους είναι γνωστά. 

 

 
Δ. Το υπόλοιπο: 

Για τον προσδιορισμό της ισορροπίας ενός σώματος είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το κέντρο βά- 

ρους του, το οποίο δεν πρέπει να αλλάζει όταν αλλάζει θέση. Για να φέρει ένα αντικείμενο σε ισορρο- 

πία, πρέπει να εφαρμοστεί μια κατακόρυφη δύναμη της οποίας η γραμμή δράσης περνά μέσα από το κέ- 

ντρο βάρους και εξουδετερώνει το βάρος του σώματος. Στην περίπτωση των αιωρούμενων σωμάτων, μπο- 

ρούμε να δούμε τρεις τύπους ισορροπίας: 

 
- Σταθερή ισορροπία: αυτό συμβαίνει όταν το κέντρο βάρους του αντικειμένου είναι κάτω από το ση- 

μείο της αναστολής, έτσι τείνει στην κατακόρυφη όταν αφαιρείται από αυτό. 

- Ασταθής ισορροπία: Αυτό συμβαίνει όταν το κέντρο βάρους του αντικειμένου είναι πάνω από το ση- 

μείο της συντάξεων, έτσι ώστε το σώμα περιστρέφεται γύρω από το σημείο της προσκόλλησης όταν απο- 

μακρύνεται από αυτό. 

- Αδιάφορη ισορροπία: Όταν το αντικείμενο αιωρείται ακριβώς πάνω από το κέντρο βάρους. 

 
Να θυμάστε ότι τόσο το βάρος του φορτίου και η απόσταση του ελιγμού είναι καθοριστικοί παράγο- 

ντες στην ισορροπία. 

 
Ε. Υλικό κατασκευής: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν το φορτίο είναι από τραχύ και τραχύ υ- 

λικό για να εξετάσει κατά τη διάσπαση ή slinging του φορτίου. Αυτό γίνεται για να αποφευ- 

χθεί η φθορά ή η φθορά των εργαλείων κατά τη διάρκεια της κίνησης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέ- 

σει ατυχήματα. 
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Συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων με ανυψωτικό εξοπλισμό 
 

- Προσωπικό αμαξοστοιχίας 
- Πριν από κάθε αρχή της δραστηριότητας, επιθεωρήστε ότι όλα τα χειριστήρια και τα χειριστήρια λειτουρ- 
γούν σωστά. 
- Αν χρησιμοποιούνται γερανοί, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθεροί και ότι βρίσκονται σε σταθερή και επί- 
πεδη επιφάνεια. 
- Διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις του ανυψωτικού εξοπλισμού. 
- Δεν υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο φορτίο. 
- Ελέγξτε ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί σωστά πριν από την πλήρη ανύψωση. 
- Μην χειρίζεστε φορτία σε ανθρώπους. 
- Αποφύγετε τη διατήρηση των φορτίων αιωρούνται άσκοπα. 
- Μην κάνετε αιφνίδιες κινήσεις ή αιφνίδιες αλλαγές κατεύθυνσης. 
- Μην χειρίζεστε τα φορτία άμεσα με τα χέρια σας, χρησιμοποιήστε λαβές ή άγκιστρα. 
- Ανάθεση ατόμου για καθοδήγηση του τελεστή. 
- Μην μεταφέρετε ανθρώπους. 
- Το φορτίο πρέπει να ανυψωθεί κατακόρυφα. 
- Βεβαιωθείτε ότι η κατανομή φορτίων είναι ισορροπημένη, ελέγχοντας ότι όλες οι αορτήρες είναι εξί- 
σου τεντωμένες κατά την ανύψωση του φορτίου. 
- Εκπαιδεύστε το προσωπικό στη σηματοδότηση των χρησιμοποιούμενων χεριών. 
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανά πάσα στιγμή. 
- Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρα ή εξαρτήματα ανύψωσης σε κακή κατάσταση. 
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6.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες γερανογέφυρας 
 

6.2.1 Αυτοκινούμενος φορέας εκμετάλλευσης κινητού γερανού 
 

Η θέση συνίσταται στο χειρισμό των χειριστηρίων και στην ορθή λειτουργία του αυτοκινούμενου φορτη- 
γού και του αυτοκινούμενου γερανού, τόσο των γενικών μηχανισμών μεταφοράς όσο και των ειδικών μη- 
χανισμών της βραχίονα ή του γερανού και περιλαμβάνει τα στοιχεία, τα εργαλεία, τα υλικά, τα βοηθη- 
τικά μέσα, τη συλλογική και ατομική προστασία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών. Εργα- 
σίες τόσο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όσο και σε εργοτάξια (εργοτάξια) και στη μεταφορά, φόρ- 
τωση και εκφόρτωση υλικών, μηχανημάτων κ.λπ. 
Οι τρεις συνήθεις λειτουργίες στις υπηρεσίες ενός αυτοκινούμενου κινητού γερανού. Αυτοί οι ελιγμοί εί- 
ναι: 
1. Οδήγηση 
2. Καθίζηση του γερανού 
3. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση νευρώσεων 

 
Ο χώρος εργασίας ενός κινητού γερανού, όπως ορίζεται από το όνομά του, είναι κινητός, πράγμα που ση- 
μαίνει ότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας είναι μεταβαλλόμενες με την πάροδο του χρόνου, απαιτώ- 
ντας έτσι ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε χώρο εργασίας με σεβασμό στις συνθήκες του, καθώς η αλ- 
λαγή της θέσης περιορίζει την σε βάθος γνώση, από την άποψη της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας. 

Εργασίες εκτελούμενες στο πλαίσιο εργασιών αυτοκινούμενων κινητών γερανών 

ΟΔΗΓΗΣΗ 
Η οδήγηση με αυτοκινούμενο κινητό γερανό μπορεί να οπτικοποιηθεί με δύο τρόπους: 1) Η μετακί- 
νηση του γερανού από την εταιρεία ενοικίασης γερανών στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπου πρόκει- 
ται να εκτελεστεί η εργασία. 2) Η μετακίνηση του γερανού στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όταν ο γερα- 
νός πρέπει να μετακινηθεί ως απαίτηση της υπηρεσίας. Η μετατόπιση που πρέπει να μελετηθεί θα εί- 
ναι η πρώτη περίπτωση, η μετατόπιση του χειριστή γερανού με τα μηχανήματά του στον τόπο ό- 
που θα το θέσει κάτω και να πραγματοποιήσει την ανύψωση. 

Περιγραφή του έργου 
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Μετακινήσεις σε δημόσιους δρόμους, ιδιωτικούς δρόμους ή/και χώρους εργασίας των οποίων οι δραστη- 
ριότητες ποικίλλουν. 
Οι ακόλουθες επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότη- 
τας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

 
 
 

Παγίδευση με ανα- 
τροπή μηχανημά- 
των ή οχημάτων 

 Συνθήκες εδάφους: - Ανισότητες. -Ολισθηρό έδαφος. -Επικλινές έδα- 
φος. 

 Λανθασμένη πίεση. 
 Ακατάλληλες ταχύτητες. 

Συγκρούσεις ή συ- 

γκρούσεις με οχήματα 

 Ή από τους συνδετήρες. -Ρόδες. -Ρυτίδες. 
 Ανεπαρκής χωρητικότητα μηχανής για επιβράδυνση. 
 Ακινητοποίηση και ακινητοποίηση λόγω βλάβης/βλάβης του συστή- 

ματος ελέγχου. 
 Ακινητοποίηση και ακινητοποίηση λόγω βλάβης/βλάβης του συστή- 

ματος πέδησης για μετακινήσεις: -Εγκάρσια πέδη. -Πέδηση στάθμευ- 
σης ή έκτακτης ανάγκης. 

 Καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, χαλάζι, ομίχλη, κλπ.). 

Πτώσεις προσώπων σε 
διαφορετικά επίπεδα 

 Ελαττώματα στα σημεία στήριξης και πρόσφυσης. 
 Γλιστράει. 

 Σκύψε. 
 Πέφτει όταν μπαινοβγαίνει από την καμπίνα. 

Συγκρούσεις με στατικ 
ά αντικείμενα 

  Συγκρούσεις με σταθερές εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της ανεπαρ- 
κούς ικανότητας της μηχανής να επιβραδύνει. 

  Ακινητοποίηση και ακινητοποίηση λόγω βλάβης/βλάβης του συστή- 
ματος ελέγχου. 

  Ακινητοποίηση και ακινητοποίηση λόγω βλάβης/βλάβης του συστή- 
ματος πέδησης για κινήσεις τροχιών: - Χειρόφρενο - Πέδηση στάθ- 
μευσης ή έκτακτης ανάγκης. 

 Διακοπή και ακινητοποίηση λόγω βλάβης/δυσλειτουρ- 
γίας λόγω μη λειτουργίας σε λειτουργία ταξιδιού (με ανάσυρση βρα- 
χίονα). 

Συγκρούσεις με κινού- 
μενα αντικείμενα 

 Ανεπαρκής χωρητικότητα του μηχανήματος για επιβράδυνση, ακινητο 

ποίηση και ακινητοποίηση. 

Απευθείας ηλεκτρι- 

κές επαφές 

 Επαφές με μη μονωμένα ζωντανά στοιχεία ή με ελαττώματα μόνωσης 
(υπόγειες εναέριες γραμμές τροφοδοσίας). 

 Αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ 

 
Κατά την άφιξη στον χώρο εργασίας με το γερανό, οι συνθήκες περιβάλλοντος πριν από την εγκατά- 

σταση πρέπει να αναλυθουν έτσι ώστε ο γερανός μπορεί να ρυθμιστεί με ασφάλεια. 
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1. Συνθήκες εδάφους 

- Επιθεώρηση του εδάφους για να εξασφαλιστεί ότι το έδαφος είναι αρκετά ισχυρό και ικανό να αντέ- 

ξει την πίεση του γερανού. 

- Απουσία υπόγειων αγωγών: σωλήνες κ.λπ. 

- Τοποθεσία μακριά από ανασκαφές, λάκκους, πλαγιές, κλπ. 

 
2. Τόσο η ακτίνα όσο και το ύψος εργασίας: 

- Η ακτίνα και το ύψος εργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τους πίνακες φόρτω- 

σης που παρέχει ο κατασκευαστής. 

- Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις γραμμές ισχύος: 

 
Είναι σημαντικό ότι πριν από τον διακανονισμό, ζητήθηκε από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας να δια- 

κόψει την παροχή ρεύματος. 

Αν αυτό είναι αδύνατο, η γραμμή ισχύος πρέπει να προστατεύεται από προστατευτικό πλέγμα, η πε- 

ριοχή πρέπει να επισημαίνεται και ο χειριστής του γερανού πρέπει να ενημερώνεται για τους κινδύ- 

νους και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οι εργασίες οικισμού πρέπει να πραγματοποιούνται σε απόσταση τουλάχι- 

στον 3 έως 7 μέτρων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το τέλος της έκρηξης μέχρι τη γραμμή ισχύος. 

 

 
3. Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε μονωτικά εξαρτήματα ανύψωσης, να μονώσει συνδέ- 

σμους και να έχουν ανιχνευτές τάσης. 

 
Περιγραφή θέσης εργασίας 

 
Χειροκίνητος χειρισμός φορτίων: Πλάκες από τεφλόν ή από αλουμίνιο, ξύλινο βοηθητικό υλικό. 

Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση διαφόρων στοιχείων της μηχανής: πλάκα στήριξης, κύλινδρος στα- 

θεροποιητή και δοκοί. Ξανα-μίσθωση γάντζου. Συναρμολόγηση σταθεροποιητών ή γρύλων και πλά- 

κες διασκορπισμού. 

Αποσύνδεση/αποσύνδεση και ασφάλιση διαφόρων κοχλιών. 

Χειρισμός των στοιχείων κίνησης από τους σταθμούς ελέγχου γερανών. 

Οι ακόλουθες επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότη- 

τας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

Παγίδευση από ή μεταξ 
ύ αντικειμένων 

 Κίνδυνος εγκατάστασης λόγω κινητών μερών του μηχανήματος: 
- Υποστήριγμα του δαπέδου της πλάκας με επέκταση του κυλίνδρου του ερει- 
σινώτου. 
- Κύλινδρος εξώθησης υπερκατασκευής λόγω της επανατύλιξης της ολισθαί- 
νουσας δέσμης. 
- Σταθερή εγκατάσταση με επέκταση της δέσμης κύλισης. 
- Πνευματικό δάπεδο με αναίρεση του κυλίνδρου σταθεροποιητή 
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Παγίδευση λόγω ανα- 
τροπής μηχανής ή οχή- 
ματος 

 Απώλεια σταθερότητας γερανού: 
- Υπερφόρτωση. 

- Κατάρρευση του εδάφους (εγγύτητα πλαγιών, τάφρων ή ασυμπίεστου εδά- 
φους). 
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 - Δομή στήριξης (ειδικές εργασίες σε πλάκες ή γέφυρες). 

- Οι επιδράσεις που προκαλούνται από ελαστική παραμόρφωση του γερα- 
νού (ελαστική παραμόρφωση του θαλαμίσκου, ερπύστριες ή σταθεροποιη- 
τές). 
- Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση στο επίπεδο περιστροφής. 
- Υπέρβαση των γραμμών ανατροπής του κινητού γερανού. 

Συγκρούσεις ή συγκρού 
σεις με οχήματα 

 Σύγκρουση μηχανοκίνητων οχημάτων και δοκοί σταθεροποι- 
ητή λόγω γειτνίασης με τους δρόμους. 

 Πτητικές λειτουργίες για τον προσδιορισμό του εδά- 
φους πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ανί- 
χνευση βοηθητικών στοιχείων. 

 Σύγκρουση λόγω της εγγύτητας των λωρίδων κυκλοφορίας οχημά- 
των με κινητήρα. 

Συγκρούσεις με στατικά 
αντικείμενα 

 Συγκρούσεις με προσβάσιμα μέρη της μηχανής υπό κανονική λειτουρ- 
γία, σε σημεία προεξοχής: 

- Χουκ. 
- Σταθεροποιητής. 
- Στρουτς. 
- Κατά την εγκατάσταση των πλακών διανομής, φυσάει με κυλίνδρους και δο- 
κούς. 

Συγκρούσεις με κινούμε 
να αντικείμενα 

 Χτυπήματα με κυλίνδρους ή δοκούς κατά τη συναρμολόγηση γρύ- 
λων ή βυσμάτων. 

 Ταλαντευτική κίνηση κατά την απελευθέρωση του αγκίστρου 

Ηλεκτρικές επαφές  Άμεση επαφή με ζωντανά μέρη. 
 Τυχαία έμμεση επαφή με ζωντανό μεταλλικό τμήμα. 
  Μη προστατευμένες ή καλυμμένες εναέριες γραμμές όταν υψώνε- 

ται η έκρηξη για να απελευθερωθεί ο γάντζος. 
 Υπόγειες γραμμές ισχύος κατά τη σταθεροποίηση του γερανού. 
 Καταιγίδες με ηλεκτρική εκκένωση 

Χτυπήματα/κοψί- 
ματα από αντικεί- 
μενα ή εργαλεία 

  Κοπή ή διάτμηση με προσβάσιμα μέρη της μηχανής: με το μπλοκ αρ- 
παγής και την κεφαλή τροχαλίας. 

 Οξείες άκρες ή σημεία. 
 Υποβαθμισμένη προστασία. 
 Σύρματα. 
 Αναδίπλωση τμημάτων. 

 Μαστίγιο κατά το χειρισμό καλωδίων. 
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Προβολή θραυσμάτων 
ή σωματιδίων 

  Προβολή ή έγχυση υγρού υπό πίεση λόγω υπερπίεσης σε σωλή- 
νες ή υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες. 

 Βλάβη των βαλβίδων προστασίας των υδραυλικών κυλίνδρων, ό- 
πως βαλβίδες ανύψωσης με βραχίονα, τηλεσκοπικές βαλβίδες ή βαλ- 
βίδες σταθεροποίησης. 

 Βλάβη των βαλβίδων προστασίας της υδραυλικής δεξαμενής. 
  Απουσία εκτροπέων σε υδραυλική εγκατάσταση σε απόσταση μικρό- 

τερη του 1 μέτρου από το σταθμό ελέγχου. 
 Δοχεία πίεσης. 
 Αέρια στις δεξαμενές καυσίμων. 
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 Υγρά μπαταρίας. 

Κίνδυνος έκρηξης  Υπερπίεση των σωλήνων. 
 Υπερπίεση σε υδραυλικούς σωλήνες. 
 Βλάβη των βαλβίδων προστασίας των υδραυλικών κυλίνδρων (κύλιν- 

δροι ανύψωσης, τηλεσκοπικοί κύλινδροι ή σταθεροποιητές). 

Πτώσεις προσώπων σε 
διαφορετικά επίπεδα 

 Υδραυλική ανεπάρκεια δεξαμενής. 
 Γλιστρά. 
 Τρίψιμο. 
 Πέφτει όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε από την καμπίνα. 
 Ελαττώματα στα σημεία υποστήριξης και λαβής. 
 Κρηπιδώματα ή χειρολισθήρες. 

Πτώσεις προσώπων στο 
ίδιο επίπεδο 

 Skidding. 
 Απώλεια ισορροπίας. 
 Πτώση σε μηδενικό επίπεδο κατά τις λειτουργίες συναρμολόγη- 

σης σταθεροποιητή. 
 Τοποθέτηση πινακίδων διανομής. 
 Εμπόδια και σταθερά στοιχεία σε χώρους διέλευσης ή πρόσβα- 

σης σε σταθμούς συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, ελέγ- 
χου και ελέγχου. 

Βηματισμός σε αντικείμ 
ενα 

 Πατώντας πέτρες. 
 Εγκαταλελειμμένα αντικείμενα. 
 Παρατυπίες στο έδαφος. 
 Καρφιά, ράβδοι κλπ. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ JIBS 
 

Οι Jibs είναι η τελική επέκταση της έκρηξης. αυτό το εξάρτημα βραχίονα μπορεί να επιτρέψει στον χειρι- 
στή γερανού να επιτύχει την απαιτούμενη ακτίνα προσέγγισης που απαιτείται από το μηχά- 
νημά του για την εκτέλεση μιας υπηρεσίας. 
Το τζιπ είναι επομένως μια επέκταση του βραχίονα που σας επιτρέπει να σηκώσετε φορτία φωτός σε με- 
γάλα ύψη. 
Οι λειτουργίες Jibs μπορεί να είναι δύο τύπων, με "Σταθερή" και "Αναδίπλωση". Η υπό μελέτη επιχεί- 
ρηση αφορά συγκεκριμένα τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του τριχωτού οχήματος, ο- 
πότε θα αναλύσουμε τις καταστάσεις με τον τύπο του πτυσσόμενου πέλματος. 
Πλευρική άρθρωση: Πρόκειται για μια επέκταση στο ανώτερο άκρο του βραχίονα ή κο- 
ντά σε αυτό για να του παρασχεθεί ένα επιπλέον μήκος βραχίονα, αποτελούμενο από ένα ή περισσό- 
τερα τμήματα, το οποίο είναι αρθρωτό ώστε να του επιτραπεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο. 

Περιγραφή εργασίας 

Χειρισμός των κινούμενων μερών του γερανού με το χέρι: δομή και υποστήριξη των κατασκευαστι- 
κών στοιχείων της έκρηξης, τροχαλία με οδηγό καλωδίων, κύλινδρος κλίσης. 
Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση διαφόρων στοιχείων του μηχανήματος: λυχνίες ασφαλείας καλω- 
δίων, καλώδια, αλυσίδες, αντίβαρο περιορισμού μεταγωγέα "χουκ", ασφάλεια καλωδίων, βοηθητική υπο- 
στήριξη μπουμ. Πλήρωση/γέμισμα και ασφάλιση διαφόρων μπουλόνια. 
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Χειρισμός κατασκευαστικών στοιχείων των μονάδων από τους σταθμούς ελέγχου των γερανών: τέ- 
ντωση/τέντωμα καλωδίων, διαμόρφωση του πίνακα φόρτωσης κατάλληλη για ελιγμούς. 

 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας μπορεί να εμφανιστούν οι ακόλουθες επικίνδυνες καταστά- 

σεις και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

 
Παγίδευση από ή με- 

ταξύ αντικειμένων 

 Σύνθλιψη μεταξύ κινούμενων μερών της μηχανής. 

 Πλάκα στήριξης-δάπεδο με επέκταση του κυλίνδρου σταθεροποι- 

ητή. 

 Δάπεδο με ανάσυρση του κυλίνδρου σταθεροποιητή. 

 Δέσμη-σταθερή εγκατάσταση από την επέκταση της δέσμης ολίσθη- 

σης. 

 Hook-cab από κίνηση εκκρεμούς του γάντζου. 

Πτώση αντικειμένων στο χ 

ειρισμό 

 Στοιχεία μηχανών που πέφτουν. 

 Σωλήνες ασφαλείας καλωδίων. 

  Αντίβαρο του κόφτη στο τέλος του εγκεφαλικού επεισοδίου της κε- 

φαλής τροχαλίας και του μπλοκ αρπαγής, κ.λπ. 

 Εργαλεία πτώσης. 

Πτώση αντικειμένων λόγ 
ω κατάρρευσης ή 
σύμπτυξη 

 Σύμπτυξη of boom components. 

 Αποτυχία των μπουλόνια αγκύρων. 

Συγκρούσεις με στατικά α 

ντικείμενα 

 Σύγκρουση με προσβάσιμα μέρη της μηχανής σε λειτουργία λόγω π 

ροεξέχοντα σημεία (μπλοκ αρπαγή και γάντζο, overhanging καλώδι 

ο). 

Συγκρούσεις με κινούμεν 

α αντικείμενα 

 Πιθανή πρόσκρουση κατά την αφαίρεση του κοχλία λόγω της ανεξέ 

λεγκτης κίνησης της μύτης 

Επαφή με ηλεκτρισμό  Άμεσος ηλεκτρικός κίνδυνος. 
 Έμμεσος ηλεκτρικός κίνδυνος. 

Φυσήματα/περικο- 

πές από αντικείμενα ή ερ- 

γαλεία 

 Κίνδυνος με μη προστατευμένες ή μη σημασμένες γραμ- 
μές πάνω από το κεφάλι. 

 Προσβάσιμα τμήματα της μηχανής σε όπερα με αιχμηρά ά- 
κρα ή σημεία. 

 Κινούμενα μέρη με κατεστραμμένη προστασία. 

 Καλώδια. 
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Πτώσεις εργαζόμε- 

νων σε διαφορετικά επί- 

πεδα 

 Πρόσβαση στη θέση οδήγησης. 
 Ελαττώματα στα σημεία πρόσφυσης και υποστήριξης. 
 Ελαττώματα σε κρηπιδώματα. 
 Ελαττώματα στο κιγκλίδωμα του γερανού. 
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 Εκφόρτωση και συναρμολόγηση τμημάτων πλέγματος. 

Πτώσεις προσώπων στο ί- 

διο επίπεδο 

 Skidding 
 Απώλεια ισορροπίας. 
  Πέφτει σε μηδενικό επίπεδο στις λειτουργίες συναρμολόγη- 

σης σταθεροποιητή. 
 Εμπόδια στις ζώνες διέλευσης 

Θερμικές επαφές  Επαφή με στοιχεία που φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες. 
 Μπαινοβγαίνoντας μέσα κα έξω από την καμπίνα. 

Βηματισμός 

πάνω σε αντικείμενα 
 Βηματισμός πάνω σε πέτρες, αντικείμενα, ανώμαλο έδαφος. 

 
 
 

 
 
 

6.2.2 Σηματοδότης ή rigger 

 
Ο σηματοδότης ή rigger είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση, τη σηματοδότηση και την κατεύθυνση των ε- 

λιγμών στους χειριστές γερανών εντός των υπηρεσιών και επίσης ελέγχει την κυκλοφο- 

ρία γύρω από τους ελιγμούς. Ο σηματοδότης μπορεί να είναι συνεργάτης του χειριστή γερανών ή του οδη- 

γού ελιγμών. Χρησιμοποιεί σήματα χειρός και χέρι, κουπί σηματοδότησης ή ρακέτα και "μάρτυρες", κα- 

θώς και συστήματα επικοινωνίας όταν το έδαφος μειώνει την ορατότητα μεταξύ των ατόμων που είναι υ- 

πεύθυνα για τη δραστηριότητα αυτή. Ο σηματοδότης πρέπει να φέρει τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοποίη- 
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σης και ρουχισμό, όπως ζακέτα, μανίκια, ανακλαστικό περίβλημα και κράνος. 
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Το έργο του σηματοδότη είναι απαραίτητο για την ασφαλή ανύψωση των φορτίων, όπως και η επικοινω- 

νία μεταξύ του χειριστή του γερανού και του σηματοδότη, η οποία πρέπει να είναι σαφής, απλή και γνω- 

στή και στους δύο. 

Τα ραδιοτηλεφωνικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, αν και εί- 

ναι αλήθεια ότι μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό ή είναι δυσκίνητο λόγω του θορύβου που προκαλεί- 

ται από την ίδια την εργασία, επομένως η επικοινωνία γενικά γίνεται μέσω χειρονομιών. 

Ωστόσο, ανάλογα με την εκτελούμενη επιχείρηση, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από το να επικοινω- 

νούμε μέσω ασύρματων. 

 

6.2.3 Διευθυντής ελιγμών 

 
Αυτό είναι το άτομο που κατευθύνει τον ελιγμό, υποδεικνύοντας, μέσω σαφούς επικοινωνίας, τι πρέ- 

πει να κάνει ο χειριστής του γερανού. Αποφύγετε την πρόκληση καταστάσεων μεγάλης ανασφάλειας. 

6.2.4 Διαχειριστής ασφάλειας 

 
Ο υπεύθυνος ασφάλειας είναι το άτομο με επαρκείς γνώσεις ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση να ενερ- 

γεί και να αξιολογεί τι γίνεται, και με την εξουσία να σταματά ένα βαρούλκο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέ- 

πει να είναι ο ίδιος ο χειριστής γερανού. 

Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει οριστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των χειριστών γερα- 

νών και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους καθιερωμέ- 

νους κανονισμούς ασφάλειας. Επιπλέον, έχει την εξουσία να διακόπτει την εργασία εάν κρίνει ότι μπο- 

ρεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. 

 

 

6.2.5 Strobe 

 
Είναι υπεύθυνος για την επιλογή του τύπου εργαλείου (έλξη, αλυσίδα, καλώδιο, αγκύλες κ.λπ.), κατάλλη- 

λου για το προς ανύψωση φορτίο, την ορθή τοποθέτηση του εργαλείου και την ασφάλιση του φορ- 

τίου, τον έλεγχο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης, ανατροπής ή απότομης μετακίνησης του ασφαλισμέ- 

νου φορτίου κατά την εκτέλεση των εργασιών ανύψωσης. & 

 

 

6.2.6 Πιστοποίηση ποιότητας 

 
Αυτό το επαγγελματικό προφίλ επαληθεύει και πιστοποιεί την ποιότητα για την ορθή συντήρηση του γε- 

ρανού και των εξαρτημάτων του 
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LU 6.3 Εισαγωγή στους κινητούς γερανούς 

6.3.1 Εισαγωγή γερανού 
 

Ένας γερανός περιγράφεται ως ένα μέρος του εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί για την ανύψωση, τη μετα- 
φορά και την προσγείωση ενός φορτίου. Όταν αποφασίζεται ο τύπος και το μέγεθος του γερανού που εί- 
ναι κατάλληλος για συγκεκριμένη εργασία, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υ- 
πόψη: 

 

 Η διάσταση, το βάρος και η ακτίνα ανύψωσης του μεγαλύτερου και του μεγαλύτερου φορτίου. 
 Το μέγιστο ύψος ανύψωσης. 
 Ο αριθμός των ανελκυστήρων. 
 Ο τύπος της ανύψωσης. 
 Εάν χρησιμοποιείτε φορητό γερανό, ο τύπος του αεροπλάνου που απαιτείται. Αυτό θα εξαρτη- 

θεί από τις συνθήκες του εδάφους και τη θέση του ανελκυστήρα. 
 Είτε τα φορτία πρέπει να περπατώνται ή να μεταφέρονται από τον γερανό. 
 Ένας άλλος παράγοντας είναι η κατάσταση απαγόρευσης των οδικών μεταφορών την ά- 

νοιξη του έτους σε ψυχρότερα κλίματα. 
 Πολλοί γερανοί δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε πλευρικούς δρόμους εκτός και αν εν μέρει αποσυ- 

ναρμολογηθούν. 
 

Γερανός είναι μια μηχανοκίνητη διάταξη που είναι εξοπλισμένη με μηχανικά μέσα για την ανύ- 
ψωση ή τη μείωση φορτίων που αιωρούνται με άγκιστρο ή άλλη διάταξη χειρισμού φορτίου. Μπο- 
ρεί, με κίνηση ολόκληρης της υπηρεσίας ή του βραχίονα, του βραχίονα, του τρόλεϊ ή άλλου τέτοιου μέ- 
ρους, να επανατοποθετήσει ή να μετακινήσει τα αιωρούμενα φορτία τόσο κατακόρυφα όσο και οριζό- 
ντια. και περιλαμβάνει όλα τα μέρη του γερανού μέχρι και το άγκιστρο ή τη διάταξη χειρισμού φορ- 
τίου, καθώς και όλες τις αλυσίδες, τις ράγες, τα σχοινιά, τα σύρματα ή άλλες διατάξεις που χρησιμοποιού- 
νται για τη μετακίνηση του αγκίστρου ή της διάταξης χειρισμού φορτίου. Ένας γερανός περιλαμβάνει επί- 
σης τα εξαρτήματα, τα εξαρτήματα, τα θεμέλια, τα στηρίγματα και τα στηρίγματα, αλλά δεν περιλαμβά- 
νει ανυψωτικά εργαλεία που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γερανού. 

 

6.3.2 Τύποι γερανών 
 

Οι κινητοί γερανοί χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούνται ή να ταξι- 
δεύουν σχετικά εύκολα για την εργοτάξια. Είναι τοποθετημένοι είτε σε τροχούς είτε σε ερπυστριοφό- 
ρους. Η κινητικότητα των γερανών επιτρέπει ελάχιστη χρονική περίοδο για μετακίνηση, εγκατά- 
σταση και μετακίνηση. 
Οι κινητοί γερανοί που είναι τοποθετημένοι σε τροχούς μπορούν επίσης να μετακινηθούν στο εργοτά- 
ξιο. Τέτοιες κινήσεις από τοποθεσία σε τοποθεσία ονομάζονται κινήσεις διαμετακόμισης. Όταν βρίσκο- 
νται στο εργοτάξιο, οι κινητοί γερανοί μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα οπουδήποτε χρειάζονται. Το μέ- 
γεθος μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων κινητών γερανών διαφέρει σημαντικά. Γενικά, το μέ- 
γεθος είναι ευθέως ανάλογο της κινητικότητας. 

 

THE BOOM 
 

Οι κινητοί γερανοί μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω κατά τύπο βραχίονα και τύπο φορέα. Η έ- 
κρηξη είναι είτε συμβατική, είτε ακραία, είτε τηλεσκοπική έκρηξη. Όλοι οι τηλεσκοπικοί γερανοί που χρη- 
σιμοποιούνται σήμερα χρησιμοποιούν υδραυλικούς κυλίνδρους για την τέντωσή τους και την επανατύ- 
λιση της έκρηξης, επομένως, συχνά αναφέρονται ως υδραυλικοί γερανοί. Κάθε ένας από αυτούς τους τύ- 
πους ραγών φέρει το βάρος φορτίου διαφορετικά. 
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Η έκρηξη λανθάνουσας κατάστασης και τα μενταγιόν της, ή οι πισίνες της, σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Η έ- 
κρηξη είναι μέλος της συμπίεσης, και οι κρατούμενοι είναι μέλη της έντασης. Το διαρθρωτικό σύ- 
στημα που διαμορφώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι πολύ ισχυρό, άκαμπτο και σχετικά ελαφρύ. Το μή- 
κος της έκρηξης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με μικρή ποινή στη χωρητικότητα για το πρόσθετο νε- 
κρό βάρος. 
Από την άλλη πλευρά, οι τηλεσκοπικές ραγάδες μεταφέρουν το φορτίο τους ως εύκαμπτες, καμπύλες δο- 
κούς κουτιού, όπως οι πόλοι ψαρέματος. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά ισχυροί και έχουν υψηλή ικανό- 
τητα ανύψωσης όταν είναι σχεδόν κάθετοι. Ωστόσο, σε χαμηλές γωνίες άνθησης, η ικανότητα του τηλε- 
σκοπικού άνθους μειώνεται ταχέως λόγω περιορισμένης ικανότητας κάμψης. Επιπλέον, σε χαμηλές γω- 
νίες άνθισης, το νεκρό βάρος της άνθισης συμβάλλει σημαντικά στην ανατροπή. Όπως και με έναν κα- 
λάμι ψαρέματος, η εκτροπή μιας τηλεσκοπικής άνθισης είναι σημαντική ακόμα και με χαμηλά φορτία. 
Τα κύρια πλεονεκτήματα των τηλεσκοπικών γερανών είναι η φορητότητα και ο ταχύς χρόνος εγκατάστα- 

σης. Οι τηλεσκοπικοί γερανοί είναι σχεδόν πάντα τοποθετημένοι σε τροχοφόρους μεταφορείς. Τα τμή- 

ματα της έκρηξης ενώνουν το ένα το άλλο και έλκονται εύκολα σε οδικά μήκη. Μόλις φτάσει στο ση- 

μείο, η έκρηξη μπορεί να επεκταθεί σε πλήρες μήκος μέσα σε λίγα λεπτά. Για να επεκτείνετε ακόμη περισ- 

σότερο το ύψος εμβέλειας, οι επεκτάσεις της πλάτης προστίθενται χειρωνακτικά στην άκρη του τηλεσκο- 

πικού βραχίονα. 

Τα εφέ μεγέθους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός τη- 
λεσκοπικού γερανού. Όσο μεγαλύτερος είναι ο γερανός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο απαιτούμενος χρό- 
νος εγκατάστασης και τόσο λιγότερη φορητότητα είναι επιτόπου. 
Ο χρόνος εγκατάστασης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για συ- 
γκρίσιμους γερανούς με ανοδική τάση. Οι μεγαλύτεροι τηλεσκοπικοί γερανοί (800 τόνοι και άνω) απαι- 
τούν πρόσθετα φορτηγά για τη μεταφορά εκρηκτικών, εκρηκτικών και ελαφρού φορτίου 

 
 
 
 

Εικόνα 1 - Φορέας ανίχνευσης 
 

Ο μεταφορέας 
Ένα φορτηγό είναι αυτό που κάνει έναν φορητό γερανό να κινείται και βασικά αποτελείται από ένα ει- 
δικό chassis φορτηγών, περιστρεφόμενο όχημα και τροχούς. Στην κυριολεξία, τα "μεταφορικά" δεν αναφέ- 
ρονται συνήθως ως μεταφορείς, αλλά μάλλον ως βάσεις ανίχνευσης και αποτελούνται από ένα δο- 
μικό πλαίσιο που ονομάζεται αμάξωμα αυτοκινήτου, περιστρεφόμενο και σέρνεται. 
Τα άνω τμήματα αποτελούνται από τους μηχανισμούς ανύψωσης, τους μηχανισμούς ταλάντευσης, τον α- 
νυψωτικό κινητήρα και το στήριγμα με βραχίονα - όλα αυτά είναι προσδεδεμένα σε ένα δομικό πλαί- 
σιο που ονομάζεται κατάστρωμα μηχανημάτων. Μέσω του καταστρώματος μηχανών, τα άνω εργοστά- 
σια στερεώνονται στο σύστημα περιστροφής του φορέα (ή της βάσης του ερπυστριοφόρου). Τα άνω τμή- 
ματα των μικρότερων γερανών είναι μονίμως τοποθετημένα στο φορέα. Για τους μεγαλύτερους γερα- 
νούς, τα ανώτερα έργα ή οι οικίες είναι σχεδιασμένα για να αποσυνδέονται ή να αποσυνδέο- 
νται από το μεταφορέα για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις. 
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Οι φορείς ανίχνευσης, ή βάσεις, είναι ιδανικοί για καταστάσεις με έντονη εργοτάξια. Το μεγάλο εμβα- 
δόν βάσης τους παρέχει μια μεγάλη επιφάνεια που είναι ιδανική για ταξίδια κατά μήκος ημιτελών δρό- 
μων ή διαδρομών, ειδικά με αμμώδεις συνθήκες εδάφους. Οι ανιχνευτές πρέπει να μεταφέρο- 
νται και να συναρμολογούνται επιτόπου. Οι μικρότεροι γερανοί που είναι τοποθετημένοι σε ερπύ- 
στριες μπορούν να φορτωθούν σε φορτηγό πλήρως συναρμολογημένο (εκτός από το βραχίονα). 
Οι μεγαλύτεροι χερσαίοι κινητοί γερανοί που είναι διαθέσιμοι σήμερα είναι συναρμολογημένοι με ανι- 
χνευτές. Αυτοί οι μεγάλοι γερανοί δεν είναι πολύ εύκαμπτοι και χρειάζονται πολύ χρόνο για να συναρμο- 
λογηθούν και να μεταφερθούν. 
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Εικόνα 2 - Τροχοφόρος μεταφορέας 
 
 

Οι τροχοφόροι μεταφορείς έχουν τρεις βασικούς τύπους. H πρώτη κατηγορία ονομάζεται μεταφο- 

ρέας φορτηγών και έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις σε δημόσιους αυτοκινητοδρό- 

μους. Το σύστημα ανάρτησης και ισχύος της είναι σχεδιασμένο κατά κύριο λόγο για οδικές μεταφο- 

ρές και για κλιμακούμενους δρόμους εργοταξίου. Αυτός ο τύπος φορέα έχει αποδειχθεί ότι εί- 

ναι ο πιο ποικίλος. Παρέχει μια βάση τόσο για γερανούς πλάστιγγας όσο και για τηλεσκοπικούς γερα- 

νούς που κυμαίνονται σε δυναμικότητα από 5 τόνους έως πολύ περισσότερους από 500 τόνους. 

Ένας δεύτερος τύπος φορτηγού είναι το τραχύ έδαφος (RT). Ο τύπος του θαλαμίσκου έχει τέσσερις υπερ- 

μεγέθεις τροχούς και είναι σχεδιασμένος αυστηρά για χρήση εκτός δρόμου, διότι δεν διαθέτει ξεχωρι- 

στό θάλαμο οδήγησης. Ο οπίσθιος άξονας ενός αεροπλάνου με τραχύ έδαφος έχει μια ταλαντευόμενη υ- 

δραυλική ανάρτηση που του παρέχει κορυφαία χαρακτηριστικά εκτός δρόμου. Κατά τη διάρκεια των ερ- 

γασιών έλξης και μεταφοράς, ο οπίσθιος άξονας πρέπει να ασφαλίζεται. 

Τέλος, ο πιο προηγμένος τεχνικώς τύπος μεταφορέα είναι ο φορέας παντός εδάφους (ΑΤ). Όπως υποδη- 

λώνει το όνομά του, είναι κατάλληλο για ταξίδια και στους δύο αυτοκινητοδρόμους και στους μη ταξινο- 

μημένους δρόμους εργοταξίου. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτυγχάνεται με πλήρως τραβηγμένη, ελεγχό- 

μενη από υπολογιστή, ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης όλων των τροχών για τους πολλαπλούς άξο- 

νές της. Προσφέρει υψηλή ευεξία σε περιορισμένες αστικές περιοχές. 

 
Όλες οι φορτηγίδες εφοδιάζονται με εκρήξεις που πρέπει να επεκτείνονται πλήρως όταν γίνεται χειρι- 

σμός του γερανού, είτε έχει φορτωθεί είτε έχει εκφορτωθεί. Κατά τη ρύθμιση των στεγανών, όλα τα ελα- 

στικά πρέπει να είναι τελείως απαλλαγμένα από επαφή με το έδαφος. Τα ελαστικά θεωρούνται μέ- 

ρος του αντίβαρου και δεν είναι αποτελεσματικά ως στραγγαλιστικά πηνία όταν ακουμπάνε στο έδαφος. 

Οι κύριοι τύποι γερανών είναι οι ακόλουθοι: 

Γερανός με βραχίονα στήριξης 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.      

 

Αυτός ο τύπος γερανού επιλέγεται για ενεργειακά έργα και κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμα- 
κας λόγω της μεγάλης προάγγας. Ο γερανός με γερανό είναι ένα μηχάνημα με βαρύ φορτίο που μπο- 
ρεί να μετακινήσει βαρέα βάρη. Συνήθως διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες που αυξάνουν την από- 
σταση ανύψωσης και την κινητικότητα του γερανού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crawler-mounted Lattice Boom Crane 
Οι ερπυστριογερανοί των κατασκευών χρησιμο- 
ποιούνται όταν το έργο απαιτεί την ανύψωση ε- 
νός φορτίου που έχει ή βρίσκετε σε μεγάλο ύ- 
ψος. Συχνά χρησιμοποιούνται για την κατα- 
σκευή σε δυσπρόσιτες περιοχές και σε νέες ε- 
γκαταστάσεις, ή για θέσεις εργασίας σε κα- 
κές καιρικές συνθήκες. 
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Γερανός με υδραυλική τηλεσκόπια 

 
Ο γερανός που τοποθετείται σε φορτηγό με τη- 
λεσκοπική άνθιση χρησιμοποιείται ευ- 
ρέως στην ανύψωση και τη μεταφορά των δη- 
μοτικών κατασκευών, της μεταλλευτικής μηχα- 
νικής, της αρχιτεκτονικής τοπίου και άλλων υ- 
λικών υποδομής και άλλου εξοπλισμού. Ο γε- 
ρανός που τοποθετείται στο φορτηγό μπο- 

ρεί να λειτουργεί προς τα αρι- 
στερά και προς τα δεξιά, μπορεί να είναι θετι- 
κός και αρνητικός σε απόσταση 360 μοι- 
ρών, μπορεί επίσης να είναι ένα πλήρες φά- 
σμα περιστροφής. 

 

 
 

 

Γερανός με υδραυλική τηλεσκόπια 
 

Ο αυτόματος βιντεοπροβολέας/συσπειρωτήρας ρυθμίζει εύκολα το μήκος του βραχίονα ώστε να ταιριά- 
ζει με τις συνθήκες εργασίας, καθιστώντας τον γερανό ιδανικό για χειρισμό υλικών και άλλες εργα- 
σίες που απαιτούσαν συντονισμένη μετακίνηση με άλλους εργαζόμενους. 
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6.3.3 Κινήσεις γερανών 
 
Οι γερανοί είναι μηχανές που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για την άντληση φορτίων. Οι περισ- σότεροι 
γερανοί μπορούν επίσης να μετακινούνται και να τοποθετούν φορτία. Μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι γερανοί 
μπορούν να σηκώσουν φορτία κατακόρυφα και να μετακινή σουν φορτία οριζόντια. 
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6.4 Λειτουργία υδραυλικής τηλεσκοπικής έκρηξης 
 

Για την εκμετάλλευση γερανού, οι χειριστές γερανών πρέπει να πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές, ό- 
πως αυτές ορίζονται στις προηγούμενες ενότητες. Πριν από την έναρξη των εργασιών σε εργοτάξιο, ο χει- 
ριστής του γερανού πρέπει να κατανοεί: 

 

- Ασφάλεια γερανού 
- Χειριστήρια γερανού 
- Όρια φορτίου γερανού 
- Διαδικασίες λειτουργίας. 

 
Ο αερομεταφορέας πρέπει να κατανοεί την εκτέλεση των μέτρων έκτακτης ανάγκης και να είναι έτοι- 
μος να αναλάβει δράση έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή. Η ασφαλής λειτουργία είναι ευθύνη του χει- 
ριστή, του συντηρητή και του επιθεωρητή. Η ασφάλεια έχει αποτελέσει μείζον ζήτημα κατά το σχεδια- 
σμό και την κατασκευή του εξοπλισμού αυτού, αλλά μόνο χειριστή και το προσωπικό συντήρησης μπο- 
ρεί να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

 

6.4.1 Εκκίνηση λειτουργίας γερανού 
Η ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (PTO) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να συνδέσετε το PTO στο όχημά σας. Τα όρ- 
γανα του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να μην είναι ακριβή για όλους τους PTO. 
Α. Αυτόματη μετάδοση 
1. Ρυθμίστε την πέδη στάθμευσης του οχήματος. 
2. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος. 
3. Βάλτε το όχημα στο "Park" ή "Independent". 
4. Ενεργοποιήστε το PTO σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με ένα ηλε- 
κτρικό PTO "Hot Shift", πατήστε το διακόπτη στη θέση "ON". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ανάψει φως για να δεί- 
ξει ότι η PTO είναι ενεργοποιημένη. 
5. Θερμαίνετε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. 
6. Έναρξη λειτουργίας γερανού. 

 
Β. Χειροκίνητη μετάδοση 
1. Ρυθμίστε την πέδη στάθμευσης του οχήματος. 
2. Τοποθετήστε τη μετάδοση στο "Ουδέτερο". 
3. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός PTO βρίσκεται στη θέση "OFF". 
4. Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. 
5. Πλήρης καταστολή του συμπλέκτη. 
6. Ενεργοποιήστε το PTO. Με ένα PTO με μετατόπιση καλωδίου, μετακινήστε το μο- 
χλό στη θέση "ON". Με μια μετατόπιση αέρα PTO, μετακινήστε τη βαλβίδα στη θέση "ON". 
7. Απελευθερώστε τον συμπλέκτη σταδιακά. 
8. Θερμαίνετε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. 
9. Έναρξη λειτουργίας γερανού. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ PTO ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ Ο- 

ΧΗΜΑ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗ- 

ΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ PTO, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ- 

ΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΉΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟ- 

ΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΚΙΝΔΥ- 

ΝΟΣ: ΜΗΝ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ PTO. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ 

 

Αποδέσμευση του PTO 
 

1. Πλήρης συμπίεση του ποδόπληκτρου συμπλέκτη του οχήματος (εάν είναι χειροκίνητο). 
2. Αποσυνδέστε το PTO (OFF). 
3. Απελευθερώστε το ποδόπληκτρο συμπλέκτη σταδιακά 

 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

 
 

Οι ηλεκτρικοί γερανοί δεν έχουν PTO ή αντλίες, αλλά έ- 
χουν συνδέσει τηλεχειριστήρια τα οποία είναι παρό- 
μοια κατά τη λειτουργία με τους υδραυλικά ελεγχόμενους γε- 
ρανούς. 
Τα τηλεσκοπικά τηλεχειριστήρια χειρίζονται τις επεκτά- 
σεις του βραχίονα, την περιστροφή του γερανού, το βα- 

ρούλκο, τις στροφές του κινητήρα, τον γερανό και την ισχύ του συμπιεστή. Τα τηλεχειριστήρια διαθέ- 
τουν επίσης λειτουργία STOP του κινητήρα, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που απαιτεί- 
ται σε όλους τους γερανούς με τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν αντλία με κινητήρα PTO. Για τη λει- 
τουργία του γερανού: 

 
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λαβής προσδεδε- 
μένου τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής "Εκκίνηση κινητήρα" για να εκκινήσετε τον κινη- 
τήρα του οχήματος για να ενεργοποιήσετε τον γερανό. 
2. Τραβήξτε πίσω τη σκανδάλη μέχρι η μονάδα ισχύος να αρχίσει να λειτουργεί. 
3. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα ως οδηγό, επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία στη λαβή του γερα- 
νού για να μετακινήσετε τον γερανό όπως επιθυμείτε, φροντίζοντας να μην απελευθερω- 
θεί η τάση στο συγκρότημα ενεργοποίησης. Πρέπει να κρατάτε ταυτόχρονα το διακόπτη ενεργοποίη- 
σης και το διακόπτη λειτουργίας γερανού για να κινήσετε τον γερανό. 
4. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, να συνεχιστεί η συγκράτηση του συγκροτήματος ενεργοποίησης μέ- 
χρι να ολοκληρωθούν όλες οι άμεσες κινήσεις του γερανού. 
5. Εάν δεν απαιτείται περαιτέρω εργασία με τον γερανό ή εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι άμεσες κινή- 
σεις του γερανού, τότε αφήστε το σύστημα ενεργοποίησης για να επανέλθει η μονάδα ισχύος σε κατά- 
σταση ηρεμίας. 
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στο ακουστικό. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑ- 
ΝΟΥ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩ- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟ- 
ΝΤΑΙ ΣΤΟ 85% ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΣ. "Η ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΝΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΑΤΡΕΠΕ- 
ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. 

 
 

 
 
 

 

 

6.4.2 Χωρητικότητα γερανών και όρια φορτίου 
 

Οι περισσότεροι τηλεσκοπικοί γερανοί έχουν μια βαλβίδα αλληλουχίας που επεκτείνει εξίσου τα τμή- 
ματα ενός υδραυλικού βραχίονα. Η κατασκευή μηχανημάτων με αρκετούς μοχλούς επέκτασης θα πρέ- 
πει να επεκταθεί εξίσου από τον χειριστή. Το γράφημα φορτίου βασίζεται στην ίση επέκταση των τμημά- 
των βραχίονα. Εάν οι ενότητες βραχίονα δεν επεκτείνονται εξίσου, οι ενδείξεις του γραφήματος δεν εί- 
ναι ακριβείς και η μεγαλύτερη εκτεταμένη ενότητα μπορεί να υπερφορτωθεί. 

 

Οι τηλεσκοπικοί γερανοί είναι σχεδιασμένοι για την ανύψωση συγκεκριμένων φορτίων. Τα φορτία αυτά ο- 
ρίζονται στον πίνακα χωρητικότητας που τοποθετείται κοντά στη θέση του χειριστή και στον γερανό. Η υ- 
πέρβαση των ορίων που παρουσιάζονται στο φύλλο χωρητικότητας θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύ- 
νους για την ασφάλεια και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του γερανού. Ο χειριστής και το άλλο ενδιαφερό- 
μενο προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν την ικανότητα φορτίου του γερανού και το βάρος του ανυψούμε- 
νου φορτίου! 
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Πριν από την ανύψωση φορτίου: 
1. Προσδιορίστε το βάρος του φορτίου. 
2. Προσδιορίζεται το βάρος των διατάξεων χειρισμού φορτίου. 
3. Προσθέστε το βάρος του φορτίου και το βάρος των διατάξεων χειρισμού φορτίου. Το άθροισμα εί- 
ναι το συνολικό βάρος του φορτίου που ανυψώνεται. 
4. Προσδιορίζεται η απόσταση από τον άξονα περιστροφής του γερανού έως τον άξονα του ανυψούμε- 
νου φορτίου. 
5. Προσδιορίστε την απόσταση από τον άξονα περιστροφής του γερανού έως τον άξονα όπου θα μετακι- 
νηθεί το φορτίο. 
6. Η πραγματική απόσταση που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι η μεγαλύτερη από τις παραγρά- 
φους 4 και 5 παραπάνω. 
7. Προσδιορίζεται η γωνία λειτουργίας του γερανού (π.χ. 30°, 45° κ.λπ.) με αναφορά του δείκτη γω- 
νίας στην κάτω προεξοχή. 
8. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή 2 τμημάτων χρησιμοποιείται για κάθε ανελκυστήρα που απαι- 
τεί γραμμή 2 τμημάτων. (Σημείωση: Το πάχος γραμμής δύο τμημάτων σημειώνεται σε ένα πλαί- 
σιο στο γράφημα χωρητικότητας.) 

 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χωρητικότητα ενός γερανού μειώνεται όταν οι ανελκυστήρες εκτελού- 
νται στις πλευρές του φορτηγού. Εάν το όχημά σας δεν μπορεί να σηκώσει πλήρη χωρητικότητα όταν ο γε- 
ρανός είναι τοποθετημένος στην πλευρά του φορτηγού, θα δείτε ένα διάγραμμα ανύψωσης μειωμέ- 
νης χωρητικότητας στο όχημά σας. Αυτός ο πίνακας χρησιμοποιεί ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίη- 
σης πράσινο, κίτρινο και κόκκινο για να σας δείξει το επίπεδο χωρητικότητας που μπορεί να σηκώσει ο γε- 
ρανός όταν ο γερανός είναι τοποθετημένος σε διάφορους τομείς. Ο χρωματικός κωδικοποιημένος πίνα- 
κας ανύψωσης μειωμένης χωρητικότητας (RCLC) αντιστοιχεί σε έναν οπτικό δείκτη στη βάση του γερα- 
νού και εμφανίζει το ποσοστό της πλήρους χωρητικότητας του υδραυλικού γερανού που πρέπει να ανυ- 
ψωθεί σε κάθε τομέα. 
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ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΉΣ ΔΥΟ 
 

"Δύο παρεμποδίσεις" είναι η κατάσταση στην οποία το συγκρότημα του κάτω τμήματος φορτίου ή του ά- 
γκιστρου έρχεται σε επαφή με το συγκρότημα του άνω τμήματος φορτίου ή του σημείου βραχί- 
ονα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καλώδιο βαρούλκου και να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. 
Ένα σύστημα αντιεμπλοκής δύο καλωδίων μπορεί να αποτρέψει τη βλάβη των καλωδίων ανιχνεύο- 
ντας τη θέση των συνδέσμων του καλωδίου βαρούλκου σε σχέση με το ελαστικό περίβλημα και τερματίζο- 
ντας τις λειτουργίες που προκαλούν δύο εμπλοκές. 

 
 
 

Οι τηλεσκοπικοί γερανοί μπορούν να έχουν δύο τύπους συστημάτων αντιεμπλοκής δύο τύπων. σύ- 
στημα ράβδου και βάρους και διακόπτης 
μηχανισμός ενεργοποίησης. 

 
 

Ο χειριστής του γερανού πρέπει να ελέγχει καθημερινά το σύστημα αντιεμπλοκής δύο τετραγώνων ως ε- 
ξής: 

 
1. Εξέταση εύκαμπτου ραβδιού και μηχανισμού ενεργοποίησης/ ενεργοποίησης του μεταγωγέα για την ε- 
ξασφάλιση της ελεύθερης και απεριόριστης μηχανικής λειτουργίας 
2. Εξετάστε το καλώδιο για ζημιές, τομές ή σπασίματα. Πιέστε το καλώδιο και τραβήξτε για να ελέγ- 
ξετε τη λειτουργία του καλύμματος του καλωδίου. Το καλώδιο πρέπει να ανασύρεται στο πηνίο όταν απε- 
λευθερωθεί. 
3. Εκκινήστε το όχημα, ενεργοποιήστε το PTO και κινήστε αργά τη γραμμή φόρτισης προς τα πάνω μέ- 
χρι ο μηχανισμός ενεργοποίησης βάρους / μεταγωγέα αντί των δύο τμημάτων να έρθει σε επαφή με το ά- 
κρο αγκίστρου του καλωδίου της γραμμής φόρτισης. Τη στιγμή που το βάρος υποστηρίζεται πλήρως, η λει- 
τουργία εκκαθάρισης θα πρέπει να καταστεί μη λειτουργική. Αυξήστε αργά τις στροφές του κινη- 
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τήρα του φορτηγού ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείτε τη λειτουργία ανύψωσης του βαρούλκου. Το βα- 
ρούλκο δεν πρέπει να λειτουργεί. Εάν προκύψει άλλη λειτουργία εκτός από αυτή που περιγράφεται, στα- 
ματήστε αμέσως και ερευνήστε. Εάν δεν γίνει αυτό, θα κινδυνεύσει να ζημιωθεί το καλώδιο ή ο γερανός. 

 

Αν όλα είναι καλά σε αυτό το σημείο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία επέκτασης του βραχίονα αργά και στα- 
διακά αυξήστε σε πλήρη ενεργοποίηση. Για άλλη μια φορά, η λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχει χω- 
ρίς σφίξιμο στο καλώδιο του βαρούλκου. Εάν προκύψει άλλη λειτουργία από αυτή που περιγράφεται, δια- 
κόψτε αμέσως και αντιστρέψτε τη λειτουργία. 
Ο τελικός έλεγχος περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και την επέκταση των λειτουργιών ταυτόχρονα, κα- 
θώς και τον έλεγχο για την ορθή λειτουργία του αντιδιττού κυκλώματος μπλοκαρίσμα- 
τος. Για άλλη μια φορά, αρχίστε αργά και σταματήστε αν φαίνεται ότι το καλώδιο τεντώνεται. 
Εάν η λειτουργία anti-two block φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, μειώστε το καλώδιο μέχρι να ελευθερω- 
θούν οι εναλλαγές βάρους ή ο μηχανισμός ενεργοποίησης του μεταγωγέα να επιστρέψει στην κανο- 
νική θέση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΉΣ Ή ΑΓΚΙ- 

ΣΤΡΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Αρχικά, ο γερανός σας είναι τοποθετημένος με γραμμή δύο τμημάτων. Η γραμμή ενός μέρους σάς προ- 
σφέρει μεγαλύτερη απόσταση φόρτου και ταχύτερη ταχύτητα γραμμής. 
Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη απόσταση φόρτωσης ή μεγαλύτερη ταχύτητα γραμμής, πρώτα βεβαιω- 
θείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να σηκώσετε το φορτίο σας χρησιμοποιώντας γραμμή μονού εξαρτήμα- 
τος. Εάν το κάνετε, αλλάξτε τον γερανό σε γραμμή ενός μέρους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα: 

 
1. Αποσυνδέστε τον πείρο που συγκρατεί το σύνολο αγκίστρου/ μπλοκ αρπα- 
γής στη θέση του. Βάλτε στην άκρη το πείρο και το μπλοκ αρπαγής. 
2. Αποσυνδέστε την καρφίτσα αγκύρωσης διπλής γραμμής. 
3. Αφαιρέστε το βάρος από την άκρη του γερανού. 
4. Ολίσθηση του βάρους της ανάσυρσης στο σχοινί του σύρματος. Πέτα το στη θέση του στο γάντζο. ΣΗ- 

ΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί γερανοί έχουν δύο άγκιστρα. Χρησιμοποιήστε το άγκιστρο που είναι κατάλ- 

ληλο για το φορτίο σας. 

5. Σηκώστε το φορτίο σας. Όταν τελειώσετε, επιστρέψτε το άκρο του βραχίονα σε γραμμή δύο τμημά- 

των ή αποθηκεύστε το μπλοκ αρπαγής και το καρφίτσωμα. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για τη λειτουργία του γερανού: 
 

1. Τοποθετήστε τον γερανό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εργασία σε μια σταθερή, ξηρή και ε- 
πίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε τα γενικά εμπόδια στην πλευρά εργασίας της συσκευής. 

2. Ρυθμίστε την βοηθητική πέδη (στάθμευσης). 
3. Πιέστε το ποδόπληκτρο συμπλέκτη. Ενεργοποιήστε το PTO. 

4. Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε λειτουργίας με βραχίονα, επεκτείνετε τις εκρήξεις και ι- 
σοπεδώστε τον γερανό από τη μία πλευρά στην άλλη, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απενεργο- 
ποίησης. Χρησιμοποιήστε ένα άτομο σήματος εάν οι εκτροπές δεν είναι ορα- 
τές από το σταθμό του χειριστή όταν επεκτείνετε ή μειώνετε τις εξόδους. Παρέχετε μπλοκ, εάν εί- 
ναι απαραίτητο, για να ισοπεδώσετε τη μονάδα σε κεκλιμένο έδαφος ή σε επιθέματα εδρά- 
νων, εάν τα ανοίγματα τείνουν να βυθίζονται σε απαλό έδαφος ή θερμό ως εναλλακτικό έδα- 
φος. Ορισμένες επιφάνειες από σκυρόδεμα ή άσφαλτο είναι σχετικά λεπτές και δεν μπορούν να α- 
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ντέξουν τη φόρτιση της εξωτερικής ενεργοποίησης. Το τσιμέντο μπορεί να σπάσει και να προκαλέ- 
σει αστάθεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΕΚ- 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΜΠΑΓΑΝΟΥΝ 

5. Ανεβάστε την εσωτερική έκρηξη. 
6. Περιστροφή του βήματος στην επιλεγμένη θέση. Μειώστε το μπλοκ αγκίστρου σε επαρκές μή- 
κος ώστε να επιτρέπεται μεγαλύτερο μήκος βήματος πριν επεκτείνετε τυχόν τμήματα του βραχί- 
ονα τηλεσκόπιασης. Στερεώστε σταθερά τις εξέδρες, αλλά μην σηκώνετε ελαστικά από το έδα- 
φος. Σταθερότητα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΓΕΡΑΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- 

ΠΤΥΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟ- 

ΣΩΠΙΚΟΥ. 

6.4.3 Κλείσιμο γερανών 
 

1. Ανασύρετε την προέκταση (και το καλώδιο, αν υπάρχει). Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέ- 
σει τις μη αυτόματες επεκτάσεις πριν από τις υδραυλικές επεκτάσεις. 
2. Ασφαλίστε το γάντζο. 
3. Στοιβάξτε τον γερανό στην διάταξη του ταξιδιού του με την έκρηξη στο στήριγμα της έκρη- 
ξης. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή του βαρούλκου είναι SLACK. Μετά την τοποθέ- 
τηση, σφίξτε τη γραμμή του βαρούλκου αρκετά ώστε να μην συγχέει το καλώδιο με την έ- 
κρηξη. Η υπερβολική ένταση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει την ανάκαμψη της ανό- 
δου από το υπόλοιπο κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης και μπορεί να προκαλέσει βλα- 
βερά φορτία στον κύλινδρο επέκτασης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑ- 

ΨΕΙ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΤΟ ΣΩΜΑ. 

Μόλις η έκρηξη βρεθεί στη θέση μεταφοράς, απενεργοποιήστε τον κινητήρα του φορτηγού και ενεργοποι- 
ήστε τις λειτουργίες εσωτερικού και επεκτάσεων στη συσκευή χειρός για να ανακουφίσετε τυχόν πί- 
εση που έχει παγιδευτεί. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η άνθιση δεν θα απομακρυνθεί από την άν- 
θιση κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης. 

 

1. Κρύψτε τους εκσκαφείς. 
2. Απενεργοποιήστε το χειριστήριο επιτάχυνσης. 
3. Πιέστε το ποδόπληκτρο συμπλέκτη (εάν υπάρχει) και απενεργοποιήστε το PTO. 
4. Ασφαλίστε χαλαρά αντικείμενα στο κρεβάτι του φορτηγού. 
5. Απελευθερώστε το βοηθητικό φρένο. 
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ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

Το προσωπικό που επιτρέπεται να χειρίζεται γερανό πρέπει να διαθέτει ορισμένα ελάχιστα προσό- 
ντα, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συμπεριφοράς και σωματικής άσκησης και να διαθέτει ορισμέ- 
νες ικανότητες. Να γνωρίζετε και να παρακολουθείτε όλες τις εθνικές και κρατικές αντιπροσωπείες. 

 
6.4.4 Λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες 

ΣΚΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η λειτουργία σε σκονισμένες ή αμμώδεις περιοχές παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της λειαντι- 
κής δράσης της σκόνης, η οποία μειώνει τη διάρκεια ζωής των μερών. Καταβάλετε κάθε προσπά- 
θεια για να κρατήσετε τη σκόνη και την άμμο μακριά από τα κινούμενα μέρη της μηχανής και του κινη- 
τήρα του γερανού. 
1. Όλα τα λιπαντικά και ο λιπαντικός εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Οι αναπτήρες και τα κα- 
θαριστικά αέρα συχνά απομακρύνουν τη συσσωρευμένη άμμο και σκόνη. Λιπαντικό πιο συχνά για να δια- 
τηρείται η παροχή καθαρού λιπαντικού στα κινούμενα μέρη. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα λίπανσης προ- 
σεκτικά πριν προσκολλήσετε το όπλο λίπους. 
2. Κρατήστε σφιχτά το πώμα της δεξαμενής καυσίμου για να αποτρέψετε την είσοδο άμμου και σκό- 
νης στη δεξαμενή καυσίμου. Τα φίλτρα καυσίμου χρησιμοποιούνται συχνά για να μην περιέ- 
χουν άμμο και σκόνη. 
3. Κρατήστε σφιχτά τα καπάκια του ταμιευτήρα του υδραυλικού ελαίου για να αποτρέψετε την είσοδο άμ- 
μου και σκόνης στα υδροδραστικά συστήματα. Τα φίλτρα υδραυλικού πετρελαίου χρησιμοποιούνται συ- 
χνά για να διατηρηθεί το σύστημα χωρίς άμμο και σκόνη. 
4. Όταν λειτουργεί σε άμμο, χρησιμοποιείται ξύλινο πώμα ή υλικό κάτω από τα προστατευτικά καλύμ- 
ματα. Βεβαιωθείτε ότι το φέρον όχημα δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
5. Πριν από την εκτέλεση της υπηρεσίας στον γερανό, όπως η αντικατάσταση των σωλήνων, οι πλήρως κα- 
θαρές συνδέσεις των σωλήνων και η γύρω περιοχή. Εάν δεν γίνει αυτό, θα επιτραπούν σωματίδια άμ- 
μου στο υδροδραστικό σύστημα το οποίο θα καταστρέψει την αντλία, τις βαλβίδες συγκράτησης, την τρά- 
πεζα βαλβίδων και τους κυλίνδρους, οδηγώντας σε δαπανηρές επισκευές 

 
 
 

ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΛΑΤOΣ 
 

Η υγρασία και το αλάτι θα προκαλέσουν φθορά του χρώματος, των καλωδίων, της καλωδίωσης και ό- 
λων των εκτεθειμένων μεταλλικών μερών. Διατηρείτε τα μέρη στεγνά και καλά λιπασμένα σε συνθήκες υ- 
ψηλής υγρασίας ή αλατώδους αέρα. 
1. Απομακρύνετε πλήρως τη σκουριά και τη διάβρωση μόλις εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο της μηχα- 
νής. Ξεπλύνετε το αλατόνερο και στεγνώστε όλα τα μέρη επιμελώς. Χρωματίστε αμέσως τις εκτεθειμέ- 
νες επιφάνειες. Τοποθετήστε ένα φιλμ λιπαντικού ή λίπους σε όλες τις στιλβωμένες ή κατεργασμένες επι- 
φάνειες και σε άλλες επιφάνειες που δεν μπορούν να χρωματιστούν. 
2. Τα μέρη διατηρούνται πλήρως λιπασμένα για την απομάκρυνση του νερού από τις στιλβωμένες μεταλ- 
λικές επιφάνειες και για την πρόληψη της εισόδου του νερού σε έδρανα. Συνεχίστε να σηκώνετε τα καλώ- 
δια καλά λιωμένα. 

 
ΥΨΗΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

 

Η λειτουργία σε μεγάλα υψόμετρα παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της χαμηλότερης ατμοσφαι- 
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ρικής πίεσης και των ευρέων μεταβολών της θερμοκρασίας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου του ο- 
χήματος σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος σε μεγάλα υψόμετρo. 
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ΨΥΧΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 
 

Για λειτουργία σε ψυχρό καιρό με θερμοκρασίες -25°F ή χαμηλότερες, πρέπει να ακολουθούνται οι ακό- 
λουθες διαδικασίες: 

 

1. Εκκινήστε το φορτηγό και κινηθείτε με την συνιστώμενη ταχύτητα βραδυπορίας του κατασκευα- 
στή για σωστή προθέρμανση. 
2. Μετά από περίπου 45 λεπτά προθέρμανσης του φορτηγού, ενεργοποιήστε το PTO. 
3. Με το PTO πλήρως ενεργοποιημένο και τον κινητήρα του φορτηγού σε στροφές βραδυπορίας, αφή- 
στε το λάδι του υδραυλικού συστήματος να κυκλοφορήσει. 
4. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του πετρελαίου, και ιδίως κατά την αρ- 
χική διάρκεια προθέρμανσης, ακουστεί οποιοσδήποτε θόρυβος από υδραυλική αντλία, όπως το άλε- 
σμα μετάλλων, ή θόρυβος που εκτινάσσεται, η μονάδα διακόπτεται αμέσως. Ελέγξτε ότι η υδραυ- 
λική γραμμή ελαίου που οδηγεί στη θύρα αναρρόφησης της αντλίας δεν είναι φραγμένη ή ότι το ίδιο το υ- 
δραυλικό έλαιο δεν έχει κατάσταση ζελώματος. 
5. Μετά την περίοδο προθέρμανσης 45 λεπτών, αρχίστε τη λειτουργία του γερανού ως εξής: 
α) Επεκτείνετε αργά τους οριζόντιους κυλίνδρους ώθησης προς τα έξω κατά περίπου 6 ίντσες και επανατα- 
ξινομήστε, τέντωσε ξανά περίπου στη μέση και επανατύλιξε και στη συνέχεια επεκτείνετε το πλήρες περί- 
γραμμα. 
β) Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία σχετικά με την ανάπτυξη των γερανών και επεκτείνετε τους κυ- 
λίνδρους. 
γ) Όταν ολοκληρωθεί, αρχίστε τη λειτουργία περιστροφής του γερανού περιστρέφοντας αργά περί- 
που μία όγδοη επανάσταση κατά μία κατεύθυνση, επιστρέψτε στην προηγούμενη θέση και περι- 
στρέψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάντε το αρκετές φορές και, στη συνέχεια, περι- 
στρέψτε κατά 90° και επιστρέψτε. 
δ) Εάν είναι εξοπλισμένο με βαρούλκο, αρχίστε τη λειτουργία του βαρούλκου ανοίγοντας αργά τη βαλ- 
βίδα ελέγχου και επαναφέροντας αρκετές επαναστάσεις προς μία κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αντι- 
στρέψτε τη βαλβίδα ελέγχου και ενεργοποιήστε διάφορες επαναστάσεις προς την αντίθετη κατεύ- 
θυνση. Επαναλάβετε αρκετές φορές επιτρέποντας μεγαλύτερα διαστήματα όπερας. 

 
 
 

 
LU 6.5 Γερανοί με υδραυλική κίνηση με γερανούς πλάτης που περικλείουν γεραν 
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ούς στερεωμένους και γερανούς τοποθετημένους σε φορτηγό 
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Το υδραυλικό σύστημα που επιτρέπει τη λειτουργία του γερανού, εκτός από τους κυλίνδρους, αποτελεί- 
ται κυρίως από: 

 αντλία,
 δεξαμενή που περιέχει το υδραυλικό υγρό,
 εύκαμπτοι σωλήνες.

 

 

 
Κάθε υδραυλικό κύκλωμα πρέπει να διαθέτει μέσα για τον έλεγχο της πίεσης. Η αντλία πρέπει να μπο- 

ρεί να τροφοδοτεί την παροχή του υδραυλικού συστήματος με την πίεση που υποδεικνύεται από τον κα- 

τασκευαστή του γερανού και πρέπει να είναι ικανή για τα υγρά που χρησιμοποιεί το σύστημα. Η δεξα- 

μενή πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα ώστε ο γερανός να λειτουργεί σωστά τόσο όταν όλες οι φιά- 

λες είναι πλήρως ανεπτυγμένες όσο και όταν ανασύρονται. επιπλέον, πρέπει να διαθέτει: άνοιγμα πρό- 

σβασης, βαλβίδα αποστράγγισης με κάλυμμα που επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής και κατάλλη- 

λες αποβάθρες για την παρακολούθηση της ελάχιστης και μέγιστης στάθμης υγρού. 

Όλα τα κυκλώματα που αφορούν την υποστήριξη φορτίου πρέπει να διαθέτουν αυτόματες διατά- 

ξεις (π.χ. βαλβίδες) που περιορίζουν την πίεση σε μέγιστη τιμή σχεδιασμού. 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες, οι άλλοι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση πίεση διάρ- 

ρηξης πολύ μεγαλύτερη από τη μέγιστη πίεση εργασίας. οι σωλήνες πρέπει να είναι τοποθετημένοι και, ε- 

φόσον είναι αναγκαίο, προστατευμένοι, ώστε να μην υφίστανται ζημιές από τις κινήσεις που οφείλο- 

νται στην κανονική χρήση του γερανού. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι σε θέση να εκτροπιά- 

ζουν ένα πιθανό υγρό. 

 
Όλα τα κυκλώματα που σχετίζονται με την υποστήριξη του φορτίου πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αυτό- 

ματα μέσα εγκατεστημένα κοντά στις φιάλες (π.χ. βαλβίδες υποστήριξης φορτίου) ευαίσθητα στην πί- 

εση, αναγκαία για την αποφυγή μη ελεγχόμενων κινήσεων του γερανού σε περίπτωση θραύσης του κυ- 

κλώματος. 

Ο μηχανισμός περιστροφής πρέπει να μπορεί να αντέχει τις μέγιστες δυνάμεις περιστροφής και ακινητο- 

ποίησης για να φέρει το φορτίο υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες εργασίας. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Χημικοί παράγοντες: ο κίνδυνος επαφής με χημικούς παράγοντες μπορεί να προκύψει κατά τη διάρ- 
κεια εργασιών συντήρησης και ανεφοδιασμού με υδραυλικό γερανό και φορτηγό, λόγω της χρήσης ορυ- 
κτών ελαίων, λιπών και καυσίμων· επιπλέον, η επαφή, ακόμη και υπό μορφή βλημάτων και βλαστών, μπο- 
ρεί να πραγματοποιηθεί κατά την κανονική χρήση του γερανού σε περίπτωση βλάβης των υδραυλι- 
κών σωλήνων που περιέχουν υγρό υψηλής πίεσης. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, οι συνή- 
θεις εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται με εξοπλισμό κατάλληλο για το σκοπό και αποτελεσμα- 
τικό (π.χ. περιέκτες, σήραγγες διασκέδασης, όπλα λιπάσματος), πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και οι α- 
παραίτητες αντικαταστάσεις των σωλήνων του υδραυλικού συστήματος και να ελέγχεται η αποτελεσματι- 
κότητα των σχετικών προστατευτικών μέτρων. 

 

Απαιτούμενες γνώσεις 
 K 1 Συνιστώμενες διαδικασίες και πρακτικές εργασίας των κατασκευαστών, όπως περιγράφονται σ 

το εγχειρίδιο του κατασκευαστή της όπερας
 Κ 2 Βασικά υδραυλικά συστήματα
 Διαδικασίες κατασκευής γερανών K 3 για εγκατάσταση υπολογιστή
 K 4 ελεύθερη λειτουργία και τρόπος λειτουργίας και απεμπλοκής της ελεύθερης πτώσης
 K 11 επιπτώσεις του καιρού σε λειτουργίες όπως άνεμος, βροχή, χιόνι και κεραυνός
 Κ 12 Εργασίες και διαδικασίες βαρέων ανελκυστήρων
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Βασικές ικανότητες (Λειτουργεί γερανογέφυρες εκκίνησης με υδραυλικό σύστημα ανίχνευσης) 

 G-20.01.01 Εκτέλεση δοκιμής λειτουργίας για την εξασφάλιση της λειτουργίας του γερανού
 G-

20.01.02 επιτελούν λειτουργίες ταλάντευσης, έκρηξης, ανύψωσης και μετακίνησης σε διάφο- 
ρες ταχύτητες σε οποιαδήποτε δεδομένη κατεύθυνση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις μετα- 
βαλλόμενες συνθήκες της τοποθεσίας 

 G-
20.01.04 διατηρεί τον έλεγχο του φορτίου κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών, όπως η αλ- 
λαγή ακτίνας, χρησιμοποιώντας τα όργανα χειρισμού ανύψωσης, ανύψωσης, ταλάντευσης και με- 
τακίνησης σε συνδυασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της τοποθεσίας 

 
 

Βασικές ικανότητες (Λειτουργεί γερανογέφυρες ασφάλισης με υδραυλικό σύστημα κίνησης (γερανοί εκκί- 
νησης) 

 G-20.02.01 εκτέλεση δοκιμής λειτουργίας για την εξασφάλιση της λειτουργίας του γερανού
 G-

20.02.02 επιτελούν λειτουργίες ταλάντευσης, έκρηξης και ανύψωσης σε διάφορες ταχύτη- 
τες προς οποιαδήποτε δοσμένη κατεύθυνση προσομοιώνονται αυτόματα 
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LU 6.6 Λειτουργία υδραυλικής εκκίνησης με έκρηξη 
 
 

 

Ο γερανός με γερανό που είναι ο γερανός της επιλογής για ενεργειακά έργα και έργα μεγάλης κλίμα- 
κας, ο γερανός με γερανό είναι μια μηχανή βαρέων βαρών που μπορεί να μετακινήσει μεγάλα βάρη. 
Ειδικότερα, οι ερπυστριοφόροι γερανοί συνήθως διατηρούνται επιτόπου για μεγάλα χρονικά διαστή- 
ματα, λόγω του τεράστιου μεγέθους τους. Ωστόσο, αυτά είναι φημισμένα σταθερά μηχανήματα. Η συνο- 
λική μάζα τους είναι ισορροπημένη σε μια εντοπισμένη πλατφόρμα, η οποία τους επιτρέπει να χειρίζο- 
νται εργασίες σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών. ακόμα και σε απαλό έδαφος. 
Είναι επίσης προσαρμόσιμα. Τα περισσότερα είναι σχεδιασμένα με συστήματα πολλαπλών λειτουρ- 
γιών που αυξάνουν την απόσταση ανύψωσης και την κινητικότητα του γερανού. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τομείς στους οποίους οι κινητοί γερανοί απαιτούν όλο και περισσότερο: 
Οι τομείς της ενέργειας και η κατασκευή και συντήρηση μεγάλων δημόσιων εγκαταστάσεων, γεφυ- 
ρών και άλλων έργων υποδομής διατηρούν σταθερή τη ζήτηση για γερανούς. Τα έργα ανανεώσιμων πη- 
γών ενέργειας ανεβάζουν το παιχνίδι για αυτούς τους ισχυρούς γερανούς, οι οποίοι διαδραματίζουν ζω- 
τικό ρόλο στην εγκατάσταση και τον παροπλισμό ανεμογεννητριών. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για γερα- 
νούς στις ενεργειακές εφαρμογές θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς για τα μεγαλύτερα μηχανή- 
ματα, η οποία θα επιτρέψει μεγαλύτερη κάθαρση για το βραχίονα ή την έκρηξη. 
Για παράδειγμα, η Global Market Insights έχει ερευνήσει τη μελλοντική ζήτηση καθώς οι αγορές της Κί- 
νας, της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξάνουν την ανάπτυξη των υποδομών τους. Όλοι εί- 
παν ότι η ανάγκη για γερανούς είναι σε πορεία αύξησης των $3 δις μέχρι το 2024. Η ζήτηση στη Νότια Α- 
μερική θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας υπό το πρίσμα των προβλεπόμενων δαπανών για τη διαμετακό- 
μιση και την ενέργεια. Άλλες ανάγκες μη οικιστικής υποδομής περιλαμβάνουν ανακαινίσεις για τοποθε- 
σίες υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, εγκατάσταση φανών στους δρόμους και εκδηλώσεις για σημαντικά ε- 
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μπορικά και μουσικά γεγονότα και φεστιβάλ. 
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Ορισμένες εταιρείες επιλέγουν να ενοικιάσουν γερανούς με χαμηλότερη τιμή από την α- 
γορά. Για νέα και παλαιότερα μοντέλα, η συντήρηση και η αναδιαμόρφωση των γερανών βρίσκουν επί- 
σης μεγάλη ζήτηση. 
Όπως είδαμε σε αυτό το σχέδιο πορείας, οι κατασκευαστές γερανών πηγαίνουν στην υψηλή τεχνολο- 
γία. Τα σημερινά νέα μοντέλα διαθέτουν απλούστερη αυτοσυναρμολόγηση, φιλικούς προς το χρήστη ε- 
λέγχους και πίνακες απεικόνισης πληροφοριών εντός θαλάμου. Η ευελιξία έχει επίσης σημασία, και οι γι- 
γάντιοι γερανοί γίνονται ευκολότεροι στη χρήση τους σε μικρούς χώρους. 
Οι κατασκευαστές γερανών Κρόουλερ αγκαλιάζουν και την τηλεματική. Η τηλεματική είναι τα συστή- 
ματα που δημιουργούν επανλιμένες εργασίας, υποστηρίζοντας την κατάλληλη συντήρηση. Η πρό- 
βλεψη του συνολικού χρόνου συνεχούς λειτουργίας είναι εξίσου κρίσιμη με την παράταση της διάρ- 
κειας ζωής ενός γερανού. Με τη δέουσα προσοχή, οι γερανοί με ανοδική τάση είναι μια επένδυση δεκαε- 
τιών, η οποία εντυπωσιάζει την απόδοση του μοντέλου κάθε εργάσιμη ημέρα. 
Λάβετε υπόψη τα οφέλη του δορυφορικού συστήματος απομακρυσμένης παρατήρησης - KCross, το ο- 
ποίο αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό σε όλη τη σειρά G-2 της Kobelco. Το KCross προσφέρει απο- 
μακρυσμένη παρακολούθηση υπολογιστών απευθείας από την επιφάνεια εργασίας ενός χρήστη. Οι ημε- 
ρήσιες εκθέσεις δείχνουν τις ώρες χρήσης του γερανού, την κατανάλωση καυσίμου, το χρόνο αδρά- 
νειας, τη χρήση βαρούλκου, το χρόνο ταξιδιού και άλλες βασικές λεπτομέρειες. 
Οι τεχνολογικές προσαρμογές συνεπάγονται συχνά σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν επίσης να ο- 
δηγήσουν στη διακοπή συγκεκριμένων μοντέλων γερανών. Ο γερανός τριβής -ένας γερανός με γε- 
ρανό με γερανό που χρησιμοποιεί συμπλέκτες και πέδες για τον έλεγχο του φορτίου αντί ενός υδραυλι- 
κού συστήματος όπως οι σύγχρονοι γερανοί με βραχίονα εκκίνησης- δεν είναι πλέον χειροκίνητος. Ω- 
στόσο, πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια. Δεδομένου ότι οι εν λόγω γερανοί εξα- 
κολουθούν να λειτουργούν και η λειτουργία τους είναι εντελώς διαφορετική από τη σύγχρονη αντί- 
στοιχη λειτουργία τους, οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να ελέγχουν τις ικανότητες των χειρι- 
στών στους τύπους γερανών που αναμένεται να λειτουργούν. 
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Κίνηση γερανού 

 
Οι γερανοί είναι μηχανές που σχεδιάζονται/χρησιμοποιούνται για την άντληση φορτίων. Αυτός είναι ο κύ- 
ριος σκοπός τους. Οι περισσότεροι γερανοί μπορούν επίσης να μετακινούνται και να τοποθετούν φορ- 
τία. Μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι γερανοί μπορούν να σηκώσουν φορτία κατακό- 
ρυφα και να μετακινήσουν φορτία οριζόντια. 
Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και μεγέθη γερανών από πολλούς διαφορετικούς κα- 
τασκευαστές. 
Ο τύπος του γερανού με τον οποίο ασχολείται η μονάδα αυτή είναι γνωστός ως γερανός τύπου βραχί- 
ονα, που μερικές φορές ονομάζεται γερανός τύπου βραχίονα. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι ρα- 
γών. Πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν δικό τους ειδικό εξοπλισμό ή συστήματα για να επιτύ- 
χουν τον τρόπο λειτουργίας του γερανού, αλλά, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, οι γερα- 
νοί εκτελούν μόνο τρεις βασικές λειτουργίες, δηλαδή: 

 

 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ κίνηση πραγματοποιείται από τη λειτουργία ανύψωσης (και καθόδου) του γερανού
 Οι οριζόντιες κινήσεις του προσκηνίου και της οπίσθιας κίνησης πραγματοποιούνται από τη λει- 

τουργία του βαρούλκου των γερανών, η οποία μερικές φορές αποκαλείται εκτροχιασμός ή ξέ-
πλυμα. 

 Η οριζόντια κίνηση πραγματοποιείται επίσης με τη χρήση της λειτουργίας περιστροφής (ή έλ- 
ξης) των γερανών.

 
Επανέρχονται παρακάτω: 
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Όπως είδαμε στην ενότητα, οι κινητοί γερανοί που είναι τοποθετημένοι σε τροχούς μπορούν επίσης να με- 
τακινηθούν στο εργοτάξιο. Τέτοιες κινήσεις από τοποθεσία σε τοποθεσία ονομάζονται κινήσεις διαμετα- 
κόμισης. Όταν βρίσκονται στο εργοτάξιο, οι κινητοί γερανοί μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα οπουδή- 
ποτε χρειάζονται. Το μέγεθος μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων κινητών γερανών διαφέρει ση- 
μαντικά. Γενικά, το ύψος είναι ευθέως ανάλογο της κινητικότητας. 
Εάν παρουσιάσουμε τους υπάρχοντες τύπους γερανών με γερανό με γερανό με δυνατότητα ανάσυρ- 
σης 500 τόνων, ένας φορητός γερανός με δυνατότητα ανάρτησης 500 τόνων (όχι ο μεγαλύτερος) μπο- 
ρεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ανεγερθεί επιτόπου και να ταξιδέψει στο χώρο του ανελκυ- 
στήρα. Ωστόσο, ένας γερανός 45 τόνων με φορτηγό είναι έτοιμος όταν φτάνει επιτόπου και μπορεί να ε- 
κτελέσει πολλούς ανελκυστήρες την ίδια ημέρα. 
Οι κινητοί γερανοί μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω κατά τύπο βραχίονα και τύπο φορέα. Η έ- 
κρηξη είναι είτε συμβατική, είτε ακραία, είτε τηλεσκοπική έκρηξη. Σχεδόν όλοι οι τηλεσκοπικοί γερα- 
νοί που χρησιμοποιούνται σήμερα χρησιμοποιούν υδραυλικούς κυλινδρικούς βραχίονες για να επεκτεί- 
νουν και να ανακαλέσουν την έκρηξη. Επομένως, αναφέρονται συνήθως ως υδραυλικοί γερανοί. Κάθε έ- 
νας από αυτούς τους τύπους ραγών φέρει το βάρος φορτίου διαφορετικά. 
Η έκρηξη λανθάνουσας κατάστασης και τα μενταγιόν της, ή οι πισίνες της, σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Η έ- 
κρηξη είναι μέλος της συμπίεσης, και οι κρατούμενοι είναι μέλη της έντασης. Το διαρθρωτικό σύ- 
στημα που διαμορφώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι πολύ ισχυρό, άκαμπτο και σχετικά ελαφρύ. Το μή- 
κος του βραχίονα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με μικρή ανικανότητα ποινής για το πρόσθετο νεκρό βά- 
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Το βραχίονο πλάτης είναι αρθρωτό και το μήκος μεταξύ του οπίσθιου τμήματος και του τμήματος ά- 
κρου αυξάνεται με την χειροκίνητη εισαγωγή σύντομων τμημάτων του βραχίονα, γνωστών ως εισαγω- 
γικά. Εισάγει εύρος σε μήκος από 10 έως 40 πόδια και εγκαθίσταται γρήγορα με καρφίτσες. Η διαδικα- 
σία αυτή, ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί με την οριζόντια κατακόρυφη κλίση στο έδαφος και δέχεται έ- 
ναν ή δύο εργάτες και έναν μικρό γερανό υποβοήθησης. 

 
 
 

 

 
Βαρέα φορτία με υψηλή κινητικότητα - αυτά είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά των κινητών γερα- 
νών με οπίσθιο βραχίονα. Αν και η έκρηξη του γερανού με τροχούς είναι μια πλαστική εκδοχή παρό- 
μοια με έναν γερανό, το υποβρύχιο έχει υιοθετηθεί από γερανούς παντός εδάφους. 
Η τελευταία έκρηξη εξασφαλίζει ότι μπορεί να υψώσει βαριά φορτία. Από την άλλη πλευρά, το κάτω μέ- 
ρος με τροχούς παρέχει την απαιτούμενη κινητικότητα, επιτρέποντάς του να κινείται γρήγορα και εύ- 
κολα από σημείο σε σημείο. Όλοι οι γερανοί απουπογράφονται για να συμμορφωθούν με τους ισχύο- 
ντες οδικούς κανονισμούς ώστε να είναι κατάλληλοι για χρήση σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έκρηξη έχει στη- 
θεί στην περιοχή. 
Ο χειριστής του γερανού τριβής πρέπει να συνδέσει τον συμπλέκτη και να ελέγξει το φορ- 
τίο με την πέδη και τους μοχλούς ταυτόχρονα. Όπως είπαμε, ενώ οι κατασκευαστές δεν κατασκευά- 
ζουν πλέον γερανούς τριβής, ορισμένα μοντέλα με ανοδική τάση εξακολουθούν να λειτουργούν και να ε- 
λέγχονται χρησιμοποιώντας συμπλέκτες τριβής και φρένα αντί για υδραυλικά. 
Συγκρίνοντας τη λειτουργία τριβών και υδραυλικών γερανών, ο Χανς Μέρκελ, πρόεδρος της Σχο- 
λής Kissimmee Κρέιν, είπε, "Είναι σαν νύχτα και μέρα". Σε έναν γερανό τριβής, το φορτίο ελέγχεται με μη- 
χανικά μέσα και η μη διατήρηση της πέδης θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του φορτίου. Οι υδραυλι- 
κοί έλεγχοι επιστρέφουν αυτόματα στο νεο-δίκτυο, πράγμα που σταματά την κίνηση του φορ- 
τίου. Η CIC - Κρέιν Institute Certification - πάντα πιστοποιούσε χειριστές γερανών τριβής, αλλά τώρα προ- 
σφέρει μια ειδική σημείωση που θα ορίζει "Τριβή" στις κάρτες πιστοποίησης για χειριστές που εξετά- 
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ζουν πρακτικά τους γερανούς τριβής. Σκοπός είναι να προσδιοριστούν οι χειριστές που έχουν επιδείξει ε- 
πιδεξιότητα στη λειτουργία αυτών των μοναδικών, πολύπλοκων γερανών. Ένας γερανός με πλευ- 
ρική πέδη μπορεί να είναι υδραυλικός ή να ελέγχεται με τριβή. Ως εκ τούτου, η CIC λαμβάνει αυτό το πρό- 
σθετο μέτρο για να παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια στους εργοδότες και αναγνώριση στους φορείς εκμε- 
τάλλευσης. 
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Με την ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται 

 
Γνώση: 

 Κατοχύρωση της γνώσης των διαφόρων τύπων γερανών και των στοιχείων τους
  Γνώση στις δομές, των κατασκευαστικών στοιχείων και της συναρμολόγησης γερανών 

τριβής πλεγμάτων
 Απόδειξη γνώσεων των πινάκων φορτίου και των υπολογισμών φορτίου για γερανούς 

τριβής με βραχίονα πλέγματος
 Γνώση των διαδικασιών συντήρησης και συντήρησης του γερανού με βραχίονα πλέγματος τριβής 

Γνώση της θεωρίας των δυνάμεων ανύψωσης γερανών
 Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης κάθε εργασίας που εκτελείται με αυτοκι- 

νούμενους κινητούς γερανούς και αυστηρή συμμόρφωση με τους ειδικούς κανονισμούς ασφα- 
λείας υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας

 Εξέλιξη της ικανότητας εκτέλεσης των εργασιών οδήγησης, τοποθέτησης γερανών και συναρμολό- 
γησης και αποσυναρμολόγησης, με εγγυήσεις ασφάλειας

 Εμπλουτισμός των γνώσεων για καθεμία από τις θέσεις εργασίας του τομέα και των καθηκό- 
ντων που πρέπει να εκτελεί καθεμία από αυτές

 Γνώση σχετικά με τους διάφορους τύπους γερανών και τις εργασίες που μπορούν να εκτελέ- 
σουν ανάλογα με τον τύπο τους

 Εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τη χωρητικότητα και τα όρια φορτίου των γερανών, με α- 
σφαλή εκτέλεση των λειτουργιών φόρτωσης και εκφόρτωσης

 Γνώσεις σχετικά με την πρακτική λειτουργία υδραυλικών γερανών πλέγματος

 
 

 
Δεξιότητες και ικανότητες: 

 Βασικές δεξιότητες στη φυσική, τα μαθηματικά, τον υπολογισμό

 Δυνάμεις και φορείς υπολογισμού για την ανύψωση

 Χρησιμοποιεί συμπλέκτες και πέδες για τα πόδια στην περίπτωση του γερανού τριβής

 Γνώση των υδραυλικών αρχών

 Βασικοί υπολογισμοί ύψους, εκτάσεων, όγκων και βαθμών

 Συντομογραφίες

 Ορολογία των κατασκευών

  Χαρακτηριστικά σχεδίων και υψομέτρων, όπως κατεύθυνση, κλίμακα, κλειδί, περιγράμματα, σύμ- 

βολα και συντομογραφίες

 Ανάλυση ασφάλειας εργασίας (JSA) και δηλώσεις ασφαλούς μεθόδου εργασίας

 Βασικά χαρακτηριστικά των επίσημων προδιαγραφών εργασίας

 Διαδικασίες για την εφαρμογή κλιμάκων κατά την προετοιμασία και την ερμηνεία του σχεδίου

 Απαιτήσεις ποιότητας έργου

 Απαιτήσεις ασφάλειας χώρου και εξοπλισμού (OHS)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το βάρος και τον όγκο του φορτίου; 
2. Ποιο είναι το κέντρο βάρους ενός φορτίου και γιατί είναι σημαντικό; 
3. Στην περίπτωση των αιωρούμενων σωμάτων, μπορούμε να δούμε τρεις τύπους ισορροπίας: 
4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές συνήθεις λειτουργίες στις υπηρεσίες ενός αυτοκινούμενου κινητού γε- 

ρανού. 
5. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ρυθμιστή σηματοδότησης ή του rigger; 

 Καθαρίστε την περιοχή όπου έχει τοποθετηθεί ο γερανός. 
Οδηγώντας το γερανό 
 Έλεγχος των ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται από την τοποθεσία. 
 Tην ενημέρωση, τη σηματοδότηση και την καθοδήγηση των ελιγμών στους χειριστές γερανών εντός των 
υπηρεσιών, καθώς και τον έλεγχο της κυκλοφορίας γύρω από τον ελιγμό. 

6. Για την εκτέλεση του έργου του, ο rigger; 
 Επικοινωνία με χειρονομίες 
 Επικοινωνεί μέ κουπί ή ρακέτα σηματοδότησης. 
 Επικοινωνία μέσω ραδιοτηλεφωνικών συστημάτων. 
Όλα είναι σωστά 

7. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τον τύπο και το μέγεθος του γερανού που είναι κατάλ- 
ληλο για μια συγκεκριμένη εργασία, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπόψη; Καταγρά- 
ψετε τους. 

 
8. Περιγράψτε τα 8 βήματα που πρέπει να γίνουν πριν από την ανύψωση ενός φορτίου. 

 

9. Ποια συστήματα αντιεμπλοκής μπορούν να έχουν τηλεσκοπικούς γερανούς; 
 

10. Ποια είναι τα τρία βασικά είδη των κινήσεων γερανών; 
 

11. Τι διακρίνει έναν γερανό τριβής από έναν υδραυλικό γερανό; 
 

12. Τι κάνει τους βραχίονες του γερανού τόσο ανθεκτικούς; 
 

13. Ποιες είναι οι κύριες κινήσεις του γερανού; 



 

 This project has been funded with support from the European Commission under the 

Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.   
 

 

Γλωσσάριο 

 
Εκτριβή: Επιφανειακή φθορά στα καλώδια ενός συρματόσχοινου. 
Director A/D: (Διευθυντής Συνέλευσης/Αποσυγκρότησης), το άτομο που πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος τμ ήματος 
για διευθυντή A/D, ανεξάρτητα από τον επίσημο τίτλο εργασίας του ατόμου ή αν το άτομο εί- 
ναι μη διοικητικό ή διοικητικό προσωπικό. 
Επιτρεπόμενη πίεση εδράνου: Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, συνήθως εκφρασμένη σε λίβρες ανά τετρα- γωνικό πόδι 
(psf) ή Pascals (Pa), που μπορεί να επιβληθεί στην επιφάνεια στήριξης. Η τιμή αυτή μπο- 
ρεί να είναι ίση με την εδαφοφέρουσα ικανότητα διαιρούμενη με κατάλληλο συντελεστή ασφά- 
λειας ή μπορεί να είναι μικρότερη τιμή, όπως περιορίζεται από άλλους παράγοντες, όπως η αντοχή των υ- πόγειων 
σωλήνων. Βλέπε Πίεση Εδράνου. βλ. ικανότητα εδράνου. 
Ένδειξη γωνίας: Διάταξη στον γερανό που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της γωνίας στην ο- ποία βρίσκεται ο 
βραχίονας σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 
Σύστημα anti-two μπλοκ: Σύστημα ηλεκτρομηχανικών διατάξεων που χρησιμοποιείται για την απο- τροπή του χειριστή 
του γερανού από δύο εμπλοκές του γερανού 
Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση: Σημαίνει τη συναρμολόγηση ή/και αποσυναρμολόγηση του εξο- 
πλισμού που καλύπτεται από το παρόν πρότυπο. Όσον αφορά τους πυργοειδείς γερανούς, ο όρος «συναρ- μολόγηση» 
αντικαθίσταται από τον όρο «αποσυναρμολόγηση». Ανεξάρτητα από το αν ο γερανός είναι αρ- χικά ανεγερμένος στο 
πλήρες ύψος του ή ανεβαίνει σταδιακά, η διαδικασία αύξησης του ύψους του γερα- νού είναι μια διαδικασία στύσης. 
Ασύμμετρο φορτίο: Αντικείμενο με κέντρο βάρους εκτός του κέντρου βάρους λόγω του ακανόνιστου σχή- ματος ή/και 
της σύνθεσης του αντικειμένου. 
Μέση πίεση εδράνου εδάφους (AGBP): Δύναμη/περιοχή = AGBP. Η μέση πίεση που ασκείται στο έδα- φος κάτω από 
καθορισμένη περιοχή. 
Boom: Τμήμα του γερανού που εκτείνεται πάνω από τα υπερέργα ή την υπερκατασκευή και υποστηρίζει τ η γραμμή ή 
τις γραμμές στις οποίες συνδέεται το φορτίο. 
Προεξοχή προφυλακτήρα: Υδραυλικός κύλινδρος ή χειροκίνητος γρύλος τοποθετημένος στον εμπρό- σθιο 
προφυλακτήρα φορέα γερανού φορτηγού για την παροχή πρόσθετης σταθερότητας και την επέ- κταση της περιοχής 
εργασίας του γερανού στο εμπρόσθιο μέρος του φορέα Επίσης: Πέμπτο Εξιτήριο. Χωρητικότητα: Η πραγματική 
ικανότητα να μεταφέρει το φορτίο που έχει ένας γερανός. 
Σώμα αυτοκινήτου: Πλαίσιο ενός πλαισίου για έναν γερανό ερπυσμού στον οποίο συνδέονται οι ερπύ- στριες και τα 
υπερμεγέθη. 
Μεταφορέας: Το τμήμα του γερανού που βρίσκεται κάτω από το περιστρεφόμενο έδρανο. 
Κέντρο βάρους: Το σημείο σε ένα αντικείμενο ή άτομο όπου το βάρος τους είναι ισορροπη- 
μένο. Με τους κινητούς γερανούς, υπάρχουν τρία βασικά συστατικά που έχουν μεμονωμένα σημεία κέ- ντρου βάρους. 
Αυτά είναι η υπερδομή, φορέας και έκρηξη. Κάθε ένα από αυτά τα συστατικά έ- 
χει το δικό του κέντρο βάρους. Ανάλογα με το πώς τοποθετείται κάθε κομμάτι, μπορεί να επηρεάσει το κέ- ντρο βάρους 
του άλλου. 
Βαρύτητα κέντρου ενός φορτίου: Ενιαίο σημείο στο φορτίο στο οποίο μπορεί να ανυψωθεί τέλεια ισορ- ροπημένη. 
Μερικοί riggers το παρουσιάζουν ως: το σημείο στο οποίο όλο το βάρος ενός φορτίου. 
Πλαίσιο: Μέρος του φορέα που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς διεύθυνσης και πέδησης, ανάρτησης, συ- στήματος 
κίνησης και τροχιές ή τροχούς. 
Σύνθετο σήμα: Ένα σύνθετο υλικό (που ονομάζεται επίσης υλικό σύνθεσης ή συντομευμένο σε σύν- 
θετο, που είναι η κοινή ονομασία) είναι κατασκευασμένο από δύο ή περισσότερα συστατικά υλικά με ση- μαντικά 
διαφορετικές φυσικές ή χημικές ιδιότητες που, όταν συνδυάζονται, παράγουν ένα υλικό με χαρα- 
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κτηριστικά διαφορετικά από τα μεμονωμένα συστατικά. Τα επιμέρους συστατικά παραμένουν ξεχωρι- στά και διακριτά 
εντός της δομής των πτερυγίων, διαφοροποιώντας τα σύνθετα από τα μείγ- 
ματα και τα στερεά διαλύματα. 
Αντίβαρο: Βαριά μεταλλικά ή σκυρόδεμα εξαρτήματα στερεωμένα στο πίσω μέρος των υπερέρ- 
γων για να αντισταθμίσει το βάρος του εκτεταμένου βραχίονα και το φορτίο και να αυξήσει την ικανό- τητα ανύψωσης. 
Γράφημα φόρτωσης γερανού: Κάθε γερανός έχει ένα διάγραμμα φορτίου το οποίο, εν συντομία, καθορί- ζει τις 
δυνατότητες του γερανού- αναφέροντας λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο με τον ο- ποίο μεταβάλλεται 
η ικανότητα άνωσης όταν λαμβάνεται υπόψη η απόσταση και η γωνία. 
Crane 
mate: Συγκρότημα δομικών μελών, διευθετημένων ή συνδεδεμένων και χρησιμοποιούμενων για την υποσ τήριξη 
γερανών-ερπυστριών ή/και εξοπλισμού κατανομής φορτίου και σταθερότητας. 
Crane 
pad: Κατασκευασμένες λύσεις ενός τεμαχίου ή ενός σώματος που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη o utrigger κάτω 
από τον εξοπλισμό ενεργοποίησης outrig- 
ger για κατανομή φορτίου και σταθερότητα. Δείτε τα μαξιλάρια γερανού της DICA. 
Γερανός ανίχνευσης (Crawler Crane): Κινητός γερανός που χρησιμοποιεί ερπυστριοφόρο φορέα. 
Crib- 
bing: Υλικά μπλοκαρίσματος που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την περιοχή ρουλεμάν και το ύψος. Δ είτε τα 
πλαστικά μπλοκ τσάντας της DICA. 
Critical 
lift: Μια λειτουργία ανύψωσης γερανού που κρίνεται ότι περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό επίπεδο κινδύνου, λόγω 
παραγόντων όπως το βάρος φορτίου, το ύψος ανύψωσης, οι διαδικαστικές επιπλοκές ή η εγγύ- τητα σε κινδύνους 
κατάστασης. Οι κρίσιμοι ανελκυστήρες μπορούν να προσδιορίζονται από συνθή- 
κες που υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσοστό της ονομαστικής χωρητικότητας του γερανού· ω- στόσο, ενδέχεται να 
εμπλέκονται πολλά πιο σύνθετα ζητήματα. 
Αξιολόγηση κατάρρευσης (Crush Rat- 
ing): Η επιτρεπόμενη ποσότητα πίεσης που ένα εξωτερικό μαξιλάρι, γερανό μαξιλάρι σκανδάλη, πτύχωση ή γερανό 
μαξιλάρι είναι ονομαστική για να φέρει, με βάση την αντοχή του υλικού. 
Εκτροπή: Η κάμψη των υποστηρικτικών υλικών ως downforce εφαρμόζεται. Δείτε την ενότητα Downforce. Ο Ντέρικ. 
Διάταξη ανύψωσης αποτελούμενη από κάθετο κατάρτι στερεωμένο στην κορυφή από ά- 
ντρα γραμμές ή τιράντες και χρησιμοποιώντας ανυψωτικά μηχανήματα και σχοινιά χειρι- σμού. Ένα derrick μπορεί ή δεν 
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια έκρηξη. 
Εκτροπή ή Luffing: Λειτουργία της αλλαγής της γωνίας βραχίονα με τη μεταβολή του μήκους των σχοι- νιών ανάρτησης 
βραχίονα. Προσδίδεται στο κεκλιμένο μέλος ή στην άρθρωση για να κινηθεί σε κατακό- ρυφο επίπεδο, έτσι ώστε η 
γωνία της άρθρωσης να μπορεί να αλλάξει προκειμένου να φέ- 
ρει τη γραμμή φόρτωσης πιο κοντά ή πιο μακριά από το κέντρο του γερανού. 
Μετατόπιση: Η διαφορά μεταξύ των μη φορτωμένων οριζόντιων θέσεων του εξωτερικού πέλματος, σε σύ- γκριση με 
την πλήρως φορτωμένη οριζόντια θέση του εξωτερικού πέλματος. 
Μείωση ισχύος: Η δύναμη που παράγεται προς τα κάτω από τις προεξοχές μέσω του εξωτερικού πλω- τήρα και πάνω 
στα εξωτερικά πέλματα. 
Τύμπανο: Κυλινδρική φλάντζα, με ομοιόμορφη διάμετρο ή διάμετρο κοπής, στην οποία το σχοινί τυλίγε- ται είτε για 
λειτουργία είτε για αποθήκευση. Η επιφάνειά του μπορεί να είναι λεία ή αυλακωμένη. Εί- ναι ένα κυλινδρικό εξάρτημα 
του γερανού που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και δια- 
νομή γραμμή; η γραμμή τυλίγεται ή τυλίγεται στο τύμπανο όταν ο χειριστής προκαλεί την περι- στροφή του τυμπάνου. 
Ισοστάθμιση ψαλιδιού( Equalizing 
Sheave): Το μανδύα στο κέντρο ενός συστήματος σχοινιών πάνω από το οποίο δεν υπάρχει καμία κίνηση σ χοινιού τόσο 
περισσότερο από την εξίσωση της κίνησης. Συχνά παραβλέπεται κατά τη διάρκεια επιθεωρή- σεων γερανών με 
καταστροφικές συνέπειες. Μπορεί να αποτελέσει πηγή σοβαρής υποβάθμισης. 
Extend 
the boom: Οι υδραυλικοί γερανοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ένα ή περισσότερα τμήματα τηλε 
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σκοπίας στην κύρια έκρηξη. αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει το μή- κος του 
βραχίονα. 
Αντοχή στην χρήση: Το χαρακτηριστικό ενός συρματόσχοινου που του επιτρέπει να λυγίσει επανειλημ- μένα υπό πίεση. 
Καλώδιο πλήρωσης: Μια κατασκευή κλώνων που έχει μικρά βοηθητικά καλώδια για την από- σταση και την 
τοποθέτηση άλλων καλωδίων. 
Gan- 
try: Μια υπερυψωμένη δομή που μοιάζει με γέφυρα, με έναν υποστηρικτικό εξοπλισμό πλατφόρμας όπως γερανός, 
σήματα ή κάμερες. 
Φέρουσα ικανότητα εδάφους (GBC): Η δύναμη του εδάφους, ή την ικανότητά του να υποστηρίξει μια πί- εση. 
Πίεση εδράνου (GBP): Η πίεση, συνήθως εκφράζεται σε λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι (psf) ή Pascal (Pa), ότι ένας 
γερανός που επιβάλλονται στην επιφάνεια στήριξης. Δείτε Επιτρεπόμενη Πίεση Εδράνου. 
Στρώμα γείωσης: Συσκευή γείωσης που χρησιμοποιείται όταν ένας γερανός θα λειτουργεί σε σχετικά στα- θερή θέση 
που είναι κοντά σε ηλεκτρικούς κινδύνους. Ο εξοπλισμός τοποθετείται σε αυτό το χαλί και συν- δέεται με αυτό. Ο χώρος 
του στρώματος γείωσης συνήθως περικλείεται από ένα φράχτη για να εμποδί- 
ζει το προσωπικό να μπαίνει και να βγαίνει από το χαλί κατά τη λειτουργία της μηχανής. 
Ράβδος γείωσης: Συσκευή γείωσης που χρησιμοποιείται όταν ένας γερανός θα λειτουργεί σε σχετικά στα- θερή θέση 
που είναι κοντά σε ηλεκτρικούς κινδύνους. Ο μόλυβδος γείωσης συνδέεται με τη ρά- 
βδο και το μηχάνημα, με τη ράβδο τοποθετημένη όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μηχανή. 
Hard- 
ware: Συνήθως αναφέρεται στο υλικό ξάρτια, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από ένα ευρύ φάσμα των 
μπουλόνια, άγκιστρα, αλυσίδες, δεσμά, σφιγκτήρες, και άλλες μηχανικές συσκευές που χρησιμοποι- ούνται για την 
ασφάλιση ή την προσάρτηση σε φορτία κατά την προετοιμασία για ανύψωση. 
Hoist: Ως ανυψωτήρας νοείται μια διάταξη που χρησιμοποιείται για την ανύψωση ή τη μείωση φορτίου μέ σω 
τυμπάνου ή τροχού ανύψωσης γύρω από τον οποίο τυλίγεται το σχοινί ή η αλυσίδα. Μπορεί να λει- τουργεί με το χέρι, 
ηλεκτρικά ή πνευματικά και μπορεί να χρησιμοποιεί αλυσιδωτά, ινώδη ή συρματό- 
σχοινα ως ανυψωτικό μέσο 
Hoist 
Line: Μονή γραμμή προσδεδεμένη σε σφαίρα, άγκιστρο ανύψωσης ή άλλη διάταξη· ο όρος γραμμή ανύψ ωσης μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το σύνθετο σύνολο των γραμμών που διέρχο- νται από το μπλοκ 
αγκίστρου. 
Hoisting: Πράξη χειρισμού των χειριστηρίων γερανού προκειμένου να μετακινήσετε ένα φορτίο. 
Hook 
Block: Βαρέα μεταλλικά μπλοκ που περιέχουν ψαλίδια ή τροχαλίες, που βρίσκονται στο τέλος της ανυψωτ ικής γραμμής 
σε ορισμένους γερανούς. το μπλοκ γάντζο είναι εξοπλισμένο με ένα γάντζο για τη σύν- 
δεση φορτίων. 
Υδραυλικό σύστημα: Σύστημα που βασίζεται σε πεπιεσμένο πετρέλαιο για να το κάνει να λειτουργή- σει. Η έκρηξη 
στους υδραυλικούς γερανούς χειραγωγείται μέσω της χρήσης λαδιού υπό πίεση. 
Incidental or Ordinary 
Lifts: Περιλαμβάνουν τη χρήση βασικού εξοπλισμού ανύψωσης ακριβώς πάνω από το φορτίο. Το φορτίο π ρέπει επίσης 
να έχει πιστοποιημένα σημεία ανύψωσης ή να είναι σχετικά εύκολο στη σφεντόνα. 
Επιθεώρηση: Δραστηριότητα εξέτασης, μέτρησης ή δοκιμής για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι καθορι- σμένες 
απαιτήσεις. 
Jack: Μια μηχανική ή υδραυλική συσκευή για την ανύψωση βαρέων βαρών μικρές αποστάσεις. 
Jib: Ένα μακρύ οριζόντιο πλαίσιο που τοποθετείται έξω από ένα γερανό και από το οποίο κρέμεται το άγκι στρο. Είναι η 
οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια ακτίνα που χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους γερα- 
νών για να υποστηρίξει το φορτίο μακριά από την κύρια υποστήριξη. 
Βραχίονας από πλέγμα: Μια έκρηξη κατασκευής τύπου πλέγματος, συνήθως κατασκευασμένη από γω- νίες χάλυβα ή 
σωληνώσεις. 
Ανύψωσή: Για να μετακινήσετε ή να φέρετε (κάτι) προς τα πάνω από το έδαφος ή άλλη υποστή- ριξη σε μια υψηλότερη 
θέση. 
Φόρτωση: Μια ποσότητα από κάτι που μεταφέρεται ταυτόχρονα. 
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Συντήρηση: Σύνολο λειτουργιών για να εξασφαλίζεται ότι ο γερανός/βοηθητικός εξοπλισμός διατηρεί- ται σε ασφαλείς 
παραμέτρους λειτουργίας. 
Mat: Μεμονωμένα ξύλα στερεώνονται μαζί σε μονάδες, πλάκες χάλυβα, ή υφασμένα σύρματα που τοποθ ετούνται 
κάτω από ερπύστριες, τροχούς, ή εξωτερικό μαξιλάρια για την πρόληψη βύθισης με την αύ- 
ξηση της περιοχής ρουλεμάν επαφή με το έδαφος, μειώνοντας έτσι τις πιέσεις ρουλεμάν. 
Μέγιστη Δύναμη Αντίδρασης Εξαναγκασμού: Η μέγιστη ποσότητα βάρους που ο εξοπλισμός μπορεί να α- σκήσει μέσω 
των προεξοχών του. 
Μη ανθεκτικό στην περιστροφή συρματόσχοινο: Συρματόσχοινο, ο σχεδιασμός του οποίου δεν προορίζε- ται για τη 
μείωση της ροπής που προκαλείται από το φορτίο. Επίσης γνωστό ως πρότυπο συρματόσχοινο. On outrig- 
gers: (1) Η κατάσταση κατά την οποία ένας γερανός λειτουργεί με όλα τα στηρίγματα ευστάθειας πλήρως επεκταμένα 
και ρυθμισμένα στο επίπεδο του σώματος του γερανού με τα ελαστικά ή τους ερπυστριοφό- ρους άξονές του 
απαλλαγμένα από το έδαφος. (2) Ονομαστική χωρητικότητα γερανού που μπορεί να ε- φαρμοστεί όταν ο γερανός 
λειτουργεί με όλα τα στηρίγματα ευστάθειας πλήρως επεκταμένα και ρυθμι- 
σμένη ώστε να σταθεροποιεί το σώμα του γερανού με τα ελαστικά ή τους ερπυστριοφόρους άξονές του ε- λεύθερα από 
το έδαφος. Σχετικά: Στο Λάστιχο. 
On rub- 
ber: (1) Η κατάσταση κατά την οποία ένας γερανός λειτουργεί με οποιοδήποτε από τα ελαστικά του σε επ αφή με το 
έδαφος. (2) Ονομαστική χωρητικότητα γερανού που ισχύει όταν ο γερανός λειτουργεί με οποιο- δήποτε από τα 
ελαστικά του σε επαφή με το έδαφος. Επίσης: Σε ελαστικά. Σχετικά: Στους Εξωτερικούς. 
Operation Ma- 
chine: Έλεγχος της ενέργειας εργασίας μιας μηχανής και αποδοχή της ευθύνης για την τήρηση των προδια γραφών 
παραγωγής της διαδικασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μόνη διαδικασία εκκίνησης ή διακο- 
πής μιας μηχανής. 
Outrig- 
ger: Δέσμη που εκτείνεται από τις κατώτερες εργασίες γερανού για την αύξηση της σταθερότητας του γερ ανού. Οι 
δοκοί μπορεί να είναι είτε επεκτάσιμες/retractile ή σταθερό μήκος και συνήθως χρησιμοποι- 
ούν κάποιο είδος μαξιλαριού για να διανείμουν φορτία στην επιφάνεια του εδάφους. 
Outrigger 
Beam: Το τμήμα ενός συστήματος εξωστρέφειας το οποίο εκτείνεται οριζόντια από το εξωτερικό κουτί για να 
υποστηρίξει την κάθετη εξωτερική υποδοχή. 
Outrigger 
Jack: Ο υδραυλικός κύλινδρος στην εξωτερική δοκό που εκτείνεται κατακόρυφα για να ανυψώσει και να χ αμηλώσει τον 
γερανό. 
Outrigger 
Pad: Ένα ξύλινο, μεταλλικό ή συνθετικό δομικό στοιχείο που τοποθετείται στην επιφάνεια στήριξης και στ ο οποίο φέρει 
τον πλωτήρα του γερανού που χρησιμοποιείται για τη διανομή του φορτίου του σκανδαλί- σματος σε μεγαλύτερη 
περιοχή. Δείτε τα εξωτερικά μαξιλάρια της DICA. 
Outrigger Pin Sys- 
tem: Ένα υδραυλικό σύστημα διαθέσιμο για να διευκολύνει την απομάκρυνση του κιβωτίου εξώθησης μέ σω 
υδραυλικών κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται στη θέση των τυποποιημένων ακίδων στερέω- 
σης του κιβωτίου σκανδάλης. 
Γενική επισκευη: Δραστηριότητα, συνήθως προγραμματισμένη, η οποία αποτελείται από όλες τις εργα- σίες που 
εκτελούνται στους γερανούς / βοηθητικό εξοπλισμό, προκειμένου να εντοπιστούν τα ελαττώ- ματα και να 
αποκατασταθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Pad: Συμπιεσμένο χώμα, σκυρόδεμα, ξύλινα ξύλα ή χαλάκια, ή χαλύβδινες πλάκες που συναρμολογούνται σε ένα 
σύστημα για τη στήριξη ενός γερανού με ελάχιστο οικισμό. 
Περιοδικός έλεγχος: Υποχρεωτική δραστηριότητα επιθεώρησης που εκτελείται σε συγκεκριμένο χρο- νικό διάστημα, 
μετά την έναρξη λειτουργίας του γερανού. 
Περιοδική τεχνική επιθεώρηση: Δραστηριότητα που απαιτείται από τον ιδιοκτήτη του γερανού, σε προκα- θορισμένα 
χρονικά διαστήματα ή όποτε ο ιδιοκτήτης το κρίνει αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο γε- ρανός πληροί τις 
απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας. 
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Υπεύθυνος: Πρόσωπο που διορίζεται από τον υπεύθυνο διευθυντή ή έχει σχεδιαστεί για να κατευθύ- νει κρίσιμους ή 
προκατασκευασμένους ανελκυστήρες. Ο υπεύθυνος πρέπει να είναι πα- 
ρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ανυψωτικής διαδικασίας και να διαθέτει πείρα στον χειρισμό παρόμοιων ει- δών 
εξοπλισμού. Ο διορισθείς υπεύθυνος μπορεί να είναι είτε αναπληρωτής επόπτης εξοικειωμέ- 
νος με κρίσιμες λειτουργίες ανύψωσης είτε πρόσωπο με ειδικές γνώσεις του εξοπλισμού και του χειρι- σμού. 
Pon- 
toon: (1) Μια δομή τύπου τηγανιού που συνδέεται στο κάτω μέρος της κατακόρυφης εξωτερικής υποδοχή ς για την 
κατανομή φορτίων πάνω από την επιφάνεια στήριξης. ΒΛΕΠΕ: Επιπλέει. (2) Μεγάλα χαλύ- 
βδινα μαξιλάρια συνήθως κατασκευασμένα για να υποστηρίζουν ελαστικά γερανού ή να ανατινά- ξουν φορτία σε 
μαλακό έδαφος. Pontoons είναι το ισοδύναμο χάλυβα των ξύλινων χαλιών γερανών. 
Απογείωση ισχύος (PTO): Διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή τη μετάδοση της ισχύος του κι- νητήρα στις 
λειτουργίες λειτουργίας του γερανού 
Προκατασκευασμένοι ανελκυστήρες: Επαναληπτικοί ανελκυστήρες που πληρούν τον ορισμό του κρίσι- μου 
ανελκυστήρα, που ορίζεται κατωτέρω. Αν, ωστόσο, η Επιτροπή Ανύψωσης Ασφάλειας της BNL αποφα- σίσει ότι με τη 
χρήση εργαλείων, εξαρτημάτων, σκίτσων και γραπτών διαδικασιών, η πιθανότητα πτώ- 
σης, αναστάτωσης ή σύγκρουσης μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο, ο ανελκυστήρας μπορεί να ορι- στεί ως 
προκατασκευασμένος ανελκυστήρας. 
Ακτίνα: Οριζόντια απόσταση από το κέντρο περιστροφής του γερανού έως το κέντρο βάρους του φορ- τίου με το φορτίο 
αιωρούμενο. 
Ανάκτηση: Μέθοδος εγκατάστασης τμημάτων γραμμής, σε ένα σύστημα πολλαπλών γραμ- 
μών. κάθε φύλλο γυρίζει με διαφορετική ταχύτητα· βοηθά στην εξισορρόπηση της ταχύτητας του περιβλή- ματος σε 
ολόκληρο το μπλοκ. ως εκ τούτου, το επίπεδο ταξιδιού μπλοκ όπως είναι ανυψω- 
μένο πάνω και κάτω. 
Rig- 
ger: Καθορισμένο άτομο του οποίου καθήκον είναι να εξασφαλίζει ότι τα φορτία είναι κατάλληλα στερεω μένα ή 
συνδεδεμένα με τη γραμμή ανύψωσης του γερανού. 
Rigging: ορίζεται ως το σύνολο των ελιγμών που εκτελούνται από γερανό. 
Σχοινί ανθεκτικό στην περιστροφή: Συρματόσχοινο αποτελούμενο από τουλάχιστον δύο στρώματα, ό- που η 
κατεύθυνση ωοτοκίας του εξωτερικού στρώματος είναι αντίθετη από το υποκείμενο στρώμα. 
Seale: Μια κατασκευή κλώνων που έχει ένα μέγεθος σύρματα κάλυψης με τον ίδιο αριθμό ενός μεγέθους σύρματα στο 
εσωτερικό στρώμα. 
Seize: Για να δεσμεύσει με ασφάλεια το άκρο ενός συρματόσχοινου ή κλωστή με σύρμα ή σκέλος κατάσχε σης. 
Shaves: Τροχοί ή τροχαλίες που βρίσκονται σε ένα μπλοκ γάντζο, κεφαλές έκρηξη, ή άλλα μέρη του βραχίο να γερανού 
στην οποία κινείται η γραμμή. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα σχοινί, ζώνη, ή καλώ- διο για την ανύψωση 
αντικειμένων με γερανό. Έσσεν-σέλα, μια θήκη είναι μια ρόδα με ένα ανοιχτό αυ- λάκι που ένα σχοινί ή καλώδιο 
ταιριάζει γύρω, έτσι ώστε να μπορεί να περιστραφεί γύρω από το εξωτε- 
ρικό. Το ένα άκρο του καλωδίου συνδέεται με ένα στοιχείο που πρέπει να μετακινηθεί, ενώ το άλλο συν- δέεται με ένα 
σταθερό αντικείμενο, όπως η βάση ενός γερανού. Το καλώδιο κινείται ο- 
μαλά πάνω από τον τροχό του περιβλήματος καθώς τυλίγεται επάνω στο σταθερό. 
Σήμα: Εγκεκριμένες πινακίδες που παρέχονται στον χειριστή από τον ρυθμιστή σηματοδότησης· ο ρυθμι- στής 
σηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια και τα χέρια για να επαναφέρει τις πληροφο- 
ρίες ή μπορεί να βασίζεται σε ραδιόφωνο για να δώσει λεκτικές ενδείξεις στον χειριστή. 
Signaller: Καθορισμένο άτομο που διαβιβάζει πληροφορίες στον χειριστή γερανού. 
Επόπτης τοποθεσίας: Ασκεί εποπτικό έλεγχο στον χώρο εργασίας στον οποίο χρησιμοποιείται γερα- νός και στις 
εργασίες που εκτελούνται σε αυτόν τον χώρο. 
Slewing Mo- 
tion: Μεταδίδεται σε όλη την υπερκατασκευή του γερανού, συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα, έτσι ώσ τε να μπορεί 
να στραφεί γύρω από ένα κεντρικό άξονα περιστροφής όσον αφορά τα μη περιστρεφό- 
μενα μέρη. Αυτή η κίνηση επιτρέπει στο γερανό να μετατοπίσει τη γραμμή φορτίου για να περιστρα- φεί γύρω από το 
γερανό. 
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Ιμάντες: Συρματόσχοινα σε μορφές, με ή χωρίς εξαρτήματα, για τη διαχείριση φορτίων και κατασκευα- 
σμένα για να επιτρέπουν τη στερέωση σχοινιού χειρισμού. Η σφεντόνα είναι ένα εύκαμπτο εξάρτημα ανύ- ψωσης που 
χρησιμοποιείται με γάντζο γερανού, κάδο, φτυάρι ή παρόμοιο με ανυψωτικά και κινούμενα υ- λικά ή εξοπλισμό. 
Σκέλος: Μια διάταξη των καλωδίων ελικοειδώς που γύρω από έναν άξονα, ή ένα άλλο σύρμα ή κέντρο ι- νών για την 
παραγωγή ενός συμμετρικού τμήματος. 
Spooling: Διαδικασία περιέλιξης γραμμής είτε πάνω είτε έξω από τύμπανο στο οποίο είναι αποθηκευμένη. 
Σταθεροποιητής: Ένα επεκτάσιμο ή σταθερό μέλος(-η) που συνδέεται(-ονται) με τη βάση στερέω- 
σης για την αύξηση της σταθερότητας του γερανού, αλλά που μπορεί να μην έχει την ικανότητα να ανα- κουφίζει όλο το 
βάρος από τους τροχούς των ερπυστριών. 
Ταλάντευση (περιστροφή): Περιστροφή των κεφαλαίων εργασιών οριζόντια διαμέσου μέρους ή ολόκλη- ρης της 
ακτίνας ή του κύκλου. 
Συμμετρικό φορτίο: Ένα αντικείμενο το οποίο, λόγω του ομοιόμορφου σχήματος και της σύνθεσής του, έ- χει το κέντρο 
βάρους του ακριβώς στη μέση του. 
Αξιολόγηση τεχνικής κατάστασης: Σύνολο τεχνικών εξετάσεων, επαληθεύσεων και δοκιμών που διενεργή- θηκαν με 
βάση εγκεκριμένο πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογηθεί η τεχνική κατάσταση του γερα- 
νού εν λειτουργία. 
Τεχνική επαλήθευση: το σύνολο των εξετάσεων ή/και δοκιμών που θα εκτελεστούν, με βάση τον τε- χνικό φάκελο που 
ισχύει για τους γερανούς/το βοηθητικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεχνι- 
κών προδιαγραφών, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο πληρούν τις καθορισμένες απαιτή- σεις για 
ασφαλή λειτουργία. 
Τηλεσκοπικοί βραχίονες: Μια σειριακή πλατφόρμα εργασίας με τμήματα boom που επεκτείνουν τηλεσκο- πικά. Είναι 
επίσης κοινώς γνωστό ως «ραβδί» booms λόγω της ευθείας εμφάνισής τους. 
Τηλεσκοπικός (υδραυλικός) γερανός: Οι τηλεσκοπικοί γερανοί είναι εξοπλισμένοι με βραχίονα (βραχί- ονα) 
εφοδιασμένο με υδραυλικό κύλινδρο που του επιτρέπει να αλλάζει μήκος, όπως ένα τηλεσκό- 
πιο. Οι υδραυλικοί γερανοί είναι βαρέως τύπου εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ανύ- 
ψωση και την ανύψωση. Σε αντίθεση με τους μικρότερους γερανούς, οι οποίοι βασίζονται σε ηλεκτρι- 
κούς ή πετρελαιοκίνητους κινητήρες, οι υδραυλικοί γερανοί περιλαμβάνουν ένα εσωτερικό υδραυλικό σύ- στημα που 
επιτρέπει στον γερανό να ανυψώνει βαρύτερα φορτία. Αυτό το υγρό γεμάτο υδραυλικό σύ- 
στημα επιτρέπει στον γερανό να μεταφέρει αντικείμενα όπως βαρέα εμπορευματοκιβώτια μεταφο- 
ράς και τρακτέρ trail-ers, τα οποία είναι πολύ πέρα από το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής οποιασδή- ποτε άλλης 
ανυψωτικής συσκευής. 
Κομμάτια: Σύστημα μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ορισμένων γερανών που απαι- τούν τη χρήση 
τροχιών αντί για τροχούς. 
Upperworks (house): Μέρος του κινητού γερανού πάνω από τον φορέα που περιστρέφεται και υποστηρί- ζει την 
έκρηξη, βαρούλκα, κυλίνδρους και άλλα εξαρτήματα. 
Warrington Μια κατασκευή κλώνων στην οποία το εξωτερικό στρώμα των καλωδίων αποτελείται από ε- ναλλασσόμενα 
μεγάλα και μικρά καλώδια. 
Συρματόσχοινο: Μια πληθώρα κλώνων που απλώνονται ελικοειδώς γύρω από έναν άξονα ή πυρήνα. Υ- λικό 
κατασκευασμένο από πολλά εξαιρετικά ισχυρά και εύκαμπτα σύρματα κράματος μετάλλων που τυλί- γονται σε 
διάφορες διαμορφώσεις για να ταιριάζουν σε μια σειρά συνθηκών. συχνά αναφέρεται ως καλω- διακή (cable). 
Καλώδιο: Ένα ενιαίο, συνεχές μήκος μετάλλου ψυχρής έλασης από μια ράβδο. 
 
Κύρια πηγή: Ένα γλωσσάρι των κοινών όρων γερανός και νοθεία. Εξειδικευμένα Αεροπλανοφόρα & Ί- δρυμα Νοθείας
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