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บทที 1
ความรูเ้ กียวก ับเครน
1

คุณสมบ ัติของคนควบคุมเครน (หน้า 1)

คุณสมบัตข
ิ องคนควบคุมเครนจําแนกตามประเภทของการใช ้งานและนํ าหนักการยกตามทีแสดงไว ้ใน ตาราง 1-1
ตาราง 1-1 คุณสมบัตข
ิ องคนควบคุมเครน
นําหน ักการยกและเครน
ประเภทต่างๆ

คุณสมบัต ิ

ใบอนุญาตสําหรับคนควบคุมเครน/
เดอร์รค
ิ (รวมเครนบางประเภท)

เครน (รวมแบบไร ้สาย)

5 ต ันหรือมากกว่า
เครนขับบนพืน
เครนสังการจากพืน

○

ใบอนุญาตสําหรับคนควบคุมเครน/
เดอร์รค
ิ (เครนขับบนพืนบาง
ประเภท)
หลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะ
สําหรับเครนสังการจากพืน
หลักสูตรการเรียนรู ้พิเศษสําหรับ
การใช ้เครน

ไม่ถงึ 5
เทลเฟอร์

ต ัน

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ผู ้ทีควบคุมเครนคือผู ้ทีมีคณ
ุ สมบัตท
ิ ผ่
ี านการอบรมหลักสูตรด ้านทักษะของเครนทํางานตังพืนตามทีอธิบายไว ้ภายใต ้กฎหมาย
ทีเกียวข ้อง และ “อยูใ่ นช่วงนํ าหนักการยกไม่น ้อยกว่า 5 ตันและควบคุมโดยผู ้ปฏิบต
ั งิ านบนพืนทีต ้องเดินไปพร ้อมๆ กับการ
เคลือนทีของนํ าหนักบรรทุกทีลําเลียงด ้วยเครน”
่ น
รูปภาพ 1-1 แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของเครนเหนือศีรษะ เพือใช ้เป็ นตัวอย่างอธิบายถึงเครนทีควบคุมโดยพนักงานทีอยูบ
พืนอาคารหรือพืนดินตามทีปรากฏข ้างต ้น และเป็ นผู ้ทีจะเดินไปพร ้อมๆ กับนํ าหนักบรรทุกทีเคลือนทีจากการยกด ้วยเครน
เครนลักษณะนีจะมีปมกดอยู
ุ่
ช
่ ด
ุ หนึง (หรือทีเรียกว่า “สวิตช์ควบคุมรอกเครน”) ทีห ้อยจากรอกโดยตรง โปรดทราบว่า การจบ
หลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะของเครนทํางานจากพืนจะไม่ได ้รับใบอนุญาตการทํางานกับสลิงด ้วย

3 (th)

สวิตช์ควบคุมรอกเครน

รูปภาพ 1-1 เครนสังการจากพืน
รูปภาพ 1-2 หรือรูปภาพ 1-3 มีแผงสวิตช์ปมกดที
ุ่
แขวนลงมาจากตําแหน่งทีตายตัวบนคาน เมือจะใช ้เครนเหล่านีทํางาน คน
ควบคุมเครนจะต ้องเดินไปพร ้อมกับนํ าหนักบรรทุกทียกขึนและเคลือนทีไปขณะทีเครนขยับ แต่ในระหว่างการเลือนถอยหลัง
คนควบคุมเครนสามารถบังคับเครนได ้โดยไม่ต ้องเปลียนตําแหน่งประจําการไปยังตําแหน่งทีนํ าหนักบรรทุกเคลือนที คน
ควบคุมเครนเหล่านีจะต ้องมีใบอนุญาตควบคุมเครน/เดอร์รค
ิ (รวมถึงเครนสังการจากพืนในบางรุน
่ )
นอกจากนัน หากมีการบังคับเครนแบบไร ้สายจากพืน สิงทีต ้องใช ้คือใบอนญาตควบคุมเครน (ดูตาราง 1-1, *1) ในกรณีของ
การทํางานจากภายในเคบินปกติ (ประเภทการทํางานผ่านแผงควบคุม)

สวิตช์ควบคุมรอกเครน
Messenger wire

คนควบคุมต ้องเดินไปพร ้อมกับนํ าหนัก
บรรทุกทียกขึนขณะทีเคลือนทีทําระยะ

รูปภาพ 1-2 เครนขับบนพืนทีควบคุมผ่าน Messenger Wire

4 (th)

สวิตช์ควบคุมรอกเครน

คนควบคุมต ้องเดินไปพร ้อมกับนํ าหนักบรรทุก
ทียกขึนขณะทีเคลือนทีทําระยะ

รูปภาพ 1-3 เครนขับบนพืนทีคนควบคุมอยูป
่ ระจําตําแหน่ง

5 (th)

2

คําจําก ัดความของเครน (หน้า 3)

คําว่า “เครน” หมายถึงอุปกรณ์ทางกล ทีไม่ใช่โมบายเครนและเดอร์รค
ิ (อธิบายไว ้ในรูปภาพ 1-4) ซึงออกแบบมาเพือใช ้กําลัง
ยกนํ าหนักบรรทุก (ยกเว ้นแรงงานคน) และแบกนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วในแนวนอน (รวมถึงการใช ้แรงคน)

ยกนํ าหนักด ้วยกําลัง

บรรทุกนํ าหนักทียกขึนมาในแนวนอน

รูปภาพ 1-4 คําจํากัดความของเครน
เครนจึงไม่ได ้รวมอุปกรณ์ทางกลใดทียกสินค ้าด ้วยแรงคนทีใช ้รอกโซ่สาวมือเป็ นชุดชักรอกแม ้อุปกรณ์ทางกลได ้ลําเลียงสินค ้า
ทียกขึนแล ้วในแนวนอนด ้วยกําลัง (ดูรป
ู ภาพ 1-5, หน ้า 3) แต่เครนจะรวมอุปกรณ์ทางกลทีทําหน ้าทียกสินค ้าด ้วยกําลังแม ้จะ
เป็ นการออกแรงของคนงานเพือลําเลียงสินค ้าทียกแล ้วไปในแนวนอน
ั คล ้ายกัน แต่ไม่สามารถทํางานร่วมกับคุณสมบัตข
เครืองจักรตามทีนิยามไว ้ด ้านล่างมีฟังก์ชนที
ิ องเครนสังการจากพืน

6 (th)

2.1

โมบายเครน

“โมบายเครน” หมายถึงหนึงในเครนต่างๆ เหล่านีทีมีมอเตอร์ภายในเครืองเพือขับเคลือนเครนไปยังพืนทีทีไม่ได ้ระบุ ตัวอย่าง
ของโมบายเครนรวมถึง: เครนขาแมงมุม (ดูรป
ู ภาพ 1-6, หน ้า 4), รถเครนบรรทุกนํ าหนัก (ดูรป
ู ภาพ 1-7, หน ้า 4) และรถ
บรรทุกเครน (ดูรป
ู ภาพ 1-8, หน ้า 4)

2.2

เดอร์รค
ิ

เดอร์รค
ิ คืออุปกรณ์ทางกลทีออกแบบมาเพือยกสินค ้าด ้วยแรงเครืองกล มีเสายกหรือบูม และทํางานได ้ด ้วยลวดสลิงทีติด
ตังมอเตอร์ไว ้แยกต่างหาก โดยทัวไป เดอร์รค
ิ แบ่งในเชิงโครงสร ้างออกเป็ นกาย เดอร์รค
ิ และเดอร์รค
ิ ขาสูง (ดูรป
ู ภาพ 1-9,
1-10, หน ้า 5)

3
3.1

ั ทางเทคนิคทีเกียวข้องก ับเครน (หน้า 5)
คําศพท์
นําหน ักการยก (มวล)

คําว่า “นํ าหนักการยก” หมายถึงนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีอาจวางบนเครนโดยพิจารณาจากโครงสร ้างหรือรูปแบบและวัสดุทใช
ี ้
นํ าหนักการยกประกอบด ้วยนํ าหนักของอุปกรณ์เสริมชักรอกของเครน

อุปกรณ์เสริมชักรอก
นํ าหนักการยก

พิกด
ั โหลด

รูปภาพ 1-5 นํ าหนักการยก, พิกด
ั โหลด

7 (th)

3.2

พิก ัดโหลด (มวล)

คําว่า “พิกด
ั โหลด” หมายถึงนํ าหนักทีเหลือหลังจากหักนํ าหนักของตะขอ ตะกร ้าขุด หรืออุปกรณ์เสริมชักรอกอืนๆ จากนํ า
หนักการยก พิกด
ั โหลดในความหมายทีเฉพาะเจาะจงคือ นํ าหนักบรรทุกสุทธิสงู สุดทีสามารถห ้อยกับตะขอของเครนได ้ ซึง
โดยปกติแล ้ว พิกด
ั โหลดจะแสดงบนป้ ายทีอยูบ
่ นเครนหรือบล็อกตะขอของเครน
ประเด็นทีต ้องการกล่าวถึงคือ พิกด
ั โหลดไม่ได ้แทนค่าคงทีค่าใดค่าหนึงของเครนบางประเภททีออกแบบมาโดยให ้นํ าหนัก
บรรทุกสุทธิสงู สุดทีอนุญาตแตกต่างกันตามปั จจัยต่างๆ เช่น ตําแหน่งของรถลากหรือมุมของเสาตัง ดังนัน ก่อนทํางานกับ

นํ าหนักบรรทุกสามารถยกได ้ (มวล)

เครน คุณต ้องตรวจสอบพิกด
ั โหลดและช่วงการทํางานก่อน

นํ าหนักของอุปกรณ์เสริมชักรอก

นํ าหนักการยก
พิกด
ั โหลด

รัศมีการทํางาน

รูปภาพ 1-6 พิกด
ั โหลด (มวล)

3.3

พิก ัดความเร็ว

คําว่า “พิกด
ั ความเร็ว” หมายถึงความเร็วสูงสุดทีเครนอาจทํางาน เช่น ทําการเคลือนทีเช่น ยก เลือนถอยหลัง เคลือนทีทําระยะ
หรือเพือแกว่งโดยมีพก
ิ ด
ั โหลดอยูบ
่ นอุปกรณ์เสริมชักรอก

3.4

รอก (หรือเครืองยก)

คําว่า “รอก” หมายถึงเครืองกลทีแบกรับนํ าหนักบรรทุกและเคลือนทีแนวนอนไปตามคานของเครน ทังรอก รวมถึงอุปกรณ์
ชักรอกและวนรอบทีติดตังเรียกว่า “แครบโทรลเลย์” หรือสันๆ ว่า “แครบ” และ “เครืองยก” คือรอกทีรวมอยูใ่ นตัวขนาดเล็ก
ั
กะทัดรัด รอกบางแบบมีเฉพาะฟั งก์ชนการยก

8 (th)

3.5

่ งห่าง
ชว

คําว่า “ช่วงห่าง" หมายถึงระยะห่างในแนวนอนระหว่างจุดกึงกลางของรางวิง (ดูรป
ู ภาพ 1-7)

ช่วงห่าง

รูปภาพ 1-7 ช่วงห่าง

3.6

ความสูงการยก

คําว่า “ความสูงการยก” หมายถึงระยะห่างมีผลระหว่างระยะจํากัดด ้านบนและด ้านล่างทีอุปกรณ์เสริมชักรอก เช่น ตะขอและ
ตะกร ้าขุดสามารถยกขึนหรือลดลงได ้ (ดูรป
ู ภาพ 1-8)

3.7

ยืนออก

คําว่า “ยืนออก” หมายถึงระยะห่างแนวนอนระหว่างปลายสุดของตะขอและกึงกลางของรางวิง (ดูรป
ู ภาพ 1-8)
ช่วงห่าง

ขีดบน
ยก

ยืนออก
สวิตช์ควบคุมรอกเครน

ขีดล่าง

รูปภาพ 1-8 ความสูงการยกและยืนออก

9 (th)

3.8

ร ัศมีการทํางาน

ั
“รัศมีการทํางาน” หมายถึงระยะห่างแนวนอนระหว่างศูนย์กลางของการหมุนของเครนแบบเสาตังและศูนย์กลางของอุปกรณ์ชก
รอกของเครนดังกล่าว รัศมีการทํางานยังมีอก
ี ชือหนึงว่า “รัศมีการแกว่ง” โดยเพดานจํากัดทีใหญ่ทสุ
ี ดเรียกว่า “รัศมีการทํางาน
(หรือการแกว่ง) สูงสุด” และเพดานจํากัดทีเล็กทีสุดเรียกว่า “รัศมีการทํางาน (หรือการแกว่ง) ตําสุด”

รัศมีการทํางาน (หรือ
การแกว่ง) ตําสุด

รัศมีการทํางาน (หรือ
การแกว่ง) สูงสุด

รูปภาพ 1-9 รัศมีการทํางาน

3.9

การขย ับทีละน้อย

“การขยับทีละน ้อย” หมายถึงวิธด
ี ําเนินการเพือเลือนนํ าหนักบรรทุกทียกแล ้วทีละนิดๆ ด ้วยการกดปุ่ มทีอยูบ
่ นสวิตช์ควบคุมรอก
เครนเพือเริมและหยุดเครนซําไปซํามา

้ ลิง (รูปภาพ 1-16, หน้า 8)
3.10 การใชส
“การใช ้สลิง” หมายถึงการใช ้ลวดสลิง โซ่ และ/หรือเฟื องสลิงอืนๆ เพือยึดนํ าหนักบรรทุกเข ้ากับหรือการลําเลียงนํ าหนักบรรทุก
ออกจากอุปกรณ์เสริมชักรอกของเครน

3.11 ยกออก
คํานีหมายถึงการเคลือนทีเพือยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากบล็อกหมอนรองเพียงเล็กน ้อย หยุดทันทีทยกนํ
ี
าหนักบรรทุกขึนจากพืน
แล ้ว และตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดี และเฟื องสลิงมีความปลอดภัย

10 (th)

4

การเคลือนทีของเครน (หน้า 8)

เครนเคลือนทีในลักษณะต่อไปนีขณะทียกนํ าหนักบรรทุกและเคลือนย ้ายไปยังสถานทีทีต ้องการ

4.1

การยกขึนและการลดลง

นีคือการเคลือนทีขึนและลงของนํ าหนักบรรทุก การยกขึนหมายถึงการเคลือนทีของเครนเพือยกนํ าหนักบรรทุกขึนด ้วยการม ้วน
ลวดสลิงบนกว ้าน ส่วนการลดลงคือการเคลือนทีในทิศทางย ้อนกลับเพือลดนํ าหนักบรรทุกลงด ้วยการคลายลวดสลิงออกจาก
กว ้าน

4.2

การทําวงรอบ

การทําวงรอบคือการเคลือนทีของเครนเพือเลือนรอกของเครนไปตามคาน
คํานียังหมายถึงการเคลือนทีของเครืองยกของเครนติดผนังไปตามเสาตังแนวนอน และของเครืองยกไปตามรางเทลเฟอร์

4.3

การเคลือนทีเพือทําระยะ

การเคลือนทีเพือทําระยะหมายถึงการเคลือนทีของเครนทังชุดไปตามทางเดิน โดยมากมักเป็ นการเคลือนทีในทิศทางทีตังฉาก
กับรางเดินวงรอบ การเคลือนทีของเครนติดผนังไปตามผนังยังเรียกว่า “การเคลือนทีเพือทําระยะ” อีกด ้วย

การทําวงรอบ
การยกขึน, การลดลง

การเคลือนทีเพือทําระยะ

รูปภาพ 1-10 การยกขึน การลดลง การทําวงรอบ และการเคลือนที

11 (th)

4.4

การปร ับบูมขึนหรือลงและมุมของเสาตงั

การเคลือนทีของเสาตังในทิศทางทีเพิมมุมของเสาตัง (มุมระหว่างเส ้นกึงกลางของเสาตังและระนาบในแนวนอน) เรียกว่า
่ ม
“การยกหรือการเลือนเสาตังขึน” ขณะทีการเลือนสูม
ุ ของเสาตังทีเล็กน ้อยเรียกว่า “การลดลงของเสาตัง”

4.5

การแกว่ง

การแกว่งหมายถึงการหมุนของเสาตัง บูมหรือส่วนประกอบอืนๆ ทีคล ้ายกันของเครนพร ้อมกับส่วนปลายทียึดอยูก
่ บ
ั ทีหรือพร ้อม
กับจุดศูนย์กลางของการหมุนทีทําหน ้าทีเป็ นแกน

ศูนย์กลางของ
การหมุน

การยกหรือการยกเสาตังขึน

การลดเสาตังลง

เสาตัง

มุมของเสาตัง

การแกว่ง

รูปภาพ 1-11 การปรับบูมขึนหรือลงและการแกว่ง

12 (th)

4.6

่ งการทํางาน
ชว

ั รอกอืนๆ สามารถย ้ายสินค ้า (พืนทีทีแรเงา) ด ้วยการใช ้
คําว่า “ช่วงการทํางาน” หมายถึงระยะภายในทีเครนหรืออุปกรณ์ชก
การเคลือนทีหลายๆ แบบทีมีรวมกัน (การทําวงรอบ การเคลือนทีเพือทําระยะ การแกว่ง เป็ นต ้น) รูปที 1-12 แสดงตัวอย่าง

เทลเฟอร์

เทลเฟอร์

a
a

เครนติดผนัง
เครนเหนือศีรษะ

a

บริดจ์เครน

b

a

b

a

b
a+b

a+b
a+b
เครนติดผนัง

เครนแบบเสาตังทีไม่มก
ี ารเคลือนที

เครนติดผนัง

c

c

c

a

a

a+c
c + การปรับบูมขึนลงหรือ
แขนกระดกปรับระดับ

a

a+c

b

a+b+c

b
c
ช่วงการทํางาน

เครนแบบเสาตังประเภท
เคลือนทีทําระยะ

รางเคลือนทีเพือทําระยะ
(รางถอยหลังในเทลเฟอร์)

b+c
b + c + การปรับบูมขึนลงหรือ
แขนกระดกปรับระดับ

a: การทําวงรอบ
b: การเคลือนทีเพือทําระยะ
c: การแกว่ง

รูปภาพ 1-12 การเคลือนทีของเครนและช่วงการทํางาน

13 (th)

5

ํ หร ับเครน (หน้า 32)
ความปลอดภ ัยและอุปกรณ์เตือนสา

ให ้ดําเนินการด ้วยความปลอดภัยและน่าเชือถือตลอดเวลาเมือทํางานกับเครน โดยต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจเรืองความสามารถ
ตามทีกําหนดไว ้ในข ้อกําหนดเฉพาะ (พิกด
ั โหลด ความสูงการยก เป็ นต ้น) รวมทังต ้องให ้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับสภาพทีอยู่
รายล ้อม และใช ้เครนให ้เหมาะสมและตรงตามศักยภาพของเครน เครนมีอป
ุ กรณ์นริ ภัยหลายชนิดติดตังมาด ้วย ทังยังมีอป
ุ กรณ์
แจ ้งเตือนและอุปกรณ์เสริมทีจําเป็ นเพือรับประกันว่าจะใช ้เครนได ้อย่างปลอดภัย ควรตรวจสอบอุปกรณนิรภัยและอุปกรณ์แจ ้ง
เตือนเหล่านีเป็ นประจําเพือการทํางานได ้โดยไม่มข
ี ้อผิดพลาดเมือเกิดความจําเป็ น ก่อนใช ้เครน คนควบคุมเครนต ้องตรวจสอบ
และทดสอบอุปกรณ์นริ ภัยทังหมดของเครนอย่างละเอียด เพือการทํางานได ้โดยไม่มข
ี ้อผิดพลาดเมือเกิดความจําเป็ น

5.1

อุปกรณ์ป้องก ันลวดสลิงพ ันเกิน (หน้า 33)

ั รอกโดยอัตโนมัตเิ มืออุปกรณ์ยกมาจนถึงระดับความสูงที
อุปกรณ์ป้องกันลวดสลิงพันเกินจะหยุดการทํางานของอุปกรณ์ชก
กําหนดไว ้ เพือป้ องกันเหตุการณ์ทอาจเกิ
ี
ดขึน ไม่วา่ จะเป็ นการชนกันของอุปกรณ์เสริมชักรอกและองค์ประกอบทางกลหรือ
ทางโครงสร ้างของเครน หรือลวดสลิงขาดเพราะลวดสลิงม ้วนมากเกินไป โดยทัวไป อุปกรณ์ทควบคุ
ี
มด ้วยลิมต
ิ สวิตช์แบ่ง
ออกเป็ นสองประเภท โดยชนิดแรกเป็ นแบบทีทํางานโดยตรงและอีกชนิดหนึงทํางานทางอ ้อม
กฎหมายทีเกียวข ้องกําหนดไว ้ว่า เมือบล็อกตะขอหยุดทํางานเมือใช ้ลิมต
ิ สวิตช์ ระยะห่างระหว่างด ้านบนสุดของบล็อกตะขอ
และด ้านล่างของส่วนประกอบของเครน เช่น กว ้าน รอกและโครงของรอกต ้องไม่น ้อยกว่า 50 มม. หากลิมต
ิ สวิตช์เป็ นแบบที
ทํางานโดยตรง และไม่น ้อยกว่า 250 มม. หากสวิตช์เป็ นแบบทีทํางานทางอ ้อม

14 (th)

อุปกรณ์ป้องก ันลวดสลิงพ ันเกินชนิดทีทํางานโดยตรง (รูปภาพ 1-68, 1-69,
หน้า 34)
ข ้อเสียของอุปกรณ์นคื
ี อ ไม่สามารถควบคุมขณะลดระดับลงได ้เนืองจากระบบนีสังการโดยตรงผ่านบล็อกตะขอ ด ้วยเหตุนจึ
ี ง
จําเป็ นต ้องเตรียมลิมต
ิ สวิตช์อก
ี หนึงชุดไว ้ควบคุมความสูงในการลดระดับ

นํ าหนักของ
คันโยกใช ้งาน
ลวดสลิงใช ้งาน

โครงรถ
กล่องสวิตช์

คันโยก
ลวดสลิงยก
ปลายด ้านล่างของโครง
50 มม. ขึนไป

นํ าหนัก

รอก

ลิมต
ิ สวิตช์
ลวด
ก ้านควบคุม
ลวดสลิง
รอก

50 มม. ขึนไป

บล็อกตะขอ

บล็อกตะขอ

ตะขอ
ลิมต
ิ สวิตช์แบบมีคน
ั โยก

ลิมต
ิ สวิตช์แบบนํ าหนัก

รูปภาพ 1-13 ลิมต
ิ สวิตช์
ก ้านควบคุม

สลักคันโยก
สปริง
ลิมต
ิ สวิตช์
สต็อปเปอร์

ตะขอ

รูปภาพ 1-14 กลไกการทํางานของลิมต
ิ สวิตช์ควบคุมช่วงบนล่างสําหรับบล็อกโซ่ไฟฟ้ า

15 (th)

5.2

อุปกรณ์ป้องก ันนําหน ักเกิน (หน้า 35)

เครนแบบเสาตังอาจคะมําลงมาได ้หากนํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมดุลและไม่มช
ี ว่ งการทํางาน
วิธป
ี ้ องกันอุบต
ั เิ หตุทเกิ
ี ดจากการบรรทุกนํ าหนักเกินคือการมีข ้อกําหนดให ้ติดตังอุปกรณ์ป้องกันนํ าหนักเกินเข ้ากับเครนแบบ
เสาตัง อุปกรณ์ป้องกันนีจะส่งเสียงเตือนหากตรวจพบว่านํ าหนักบรรทุกมีนําหนักเกินความจุทกํ
ี าหนด และหยุดรอกทีกําลัง
เคลือนทีในทันที อย่างไรก็ด ี สําหรับเครนแบบเสาตังในประเภทต่อไปนีนัน ได ้รับอนุญาตให ้นํ ามาใช ้ได ้โดยไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์ท ี
ั “สต็อปเปอร์” ทีกล่าวถึงข ้างต ้น แต่จําเป็ นต ้องมีระบบการตรวจจับนํ าหนักเกิน (เช่น เครืองหมายหรือการแจ ้งเตือน):
มีฟังก์ชน
เครนแบบเสาตังทีมีความสามารถไม่เกิน 3 ตัน โดยมุมและความยาวของเสาตังต ้องคงที หรือเครนแบบเสาตังทีมีความสามารถ
ทีกําหนดคงที

5.3

อุปกรณ์แจ้งเตือน (หน้า 36)

ลําโพงบัซเซอร์ เครืองวิทยุตด
ิ ตามตัว กระดิงหรืออุปกรณ์อน
ื ตามความเหมาะสม จะถูกกําหนดให ้ใช ้เป็ นอุปกรณ์แจ ้งเตือน
สําหรับเครน โดยเฉพาะเมือติดตังอุปกรณ์หลายชนิดบนรางวิงรางเดียวกัน เรามักจะติตดังอุปกรณ์แจ ้งเตือนไว ้เพือป้ องอุปกรณ์
เหล่านีชนกันเอง
วิธใี ช ้อุปกรณ์แจ ้งเตือนแบ่งออกเป็ นสองวิธ:ี
●

ใช ้สวิตช์ควบคุมรอกเครนทีมีปมแจ
ุ่
้งเตือน และคนขับสามารถทําการแจ ้งเตือนในจุดใดก็ได ้ทีตนเองต ้องการ (เช่น เริมต ้น
เลือนเครนแบบวงรอบหรือเคลือนทีเพือทําระยะ) (ดูรป
ู ภาพ 1-75, หน ้า 37)

●

ิ ้วยการแยกการดําเนินการเฉพาะและเวลาในหนึงวงรอบ เช่น การชักรอก การเคลือนที
วิธก
ี ารส่งเสียงเตือนโดยอัตโนมัตด
การเคลือนทีเพือทําระยะและการลดระดับลง (เช่น ส่งเสียงเตือนเฉพาะในตอนทีทําวงรอบ)

5.4

ตะขอเซฟตี (รูปภาพ 1-76, 1-77, หน้า 37)

“ตะขอเซฟตี” หมายถึงอุปกรณ์ทป้
ี องกันไม่ให ้ลวดสลิงลืนจนหลุดออกจากตะขอ และต ้องนํ ามาใช ้เมือยกนํ าหนักบรรทุก
“ตะขอเซฟตี” แบ่งออกเป็ นสองแบบคือแบบสปริงและแบบใช ้นํ าหนัก

5.5

อุปกรณ์ลดแรงกระแทกของขอบรางวนรอบ (หน้า 37)

มีข ้อกําหนดให ้ต ้องติดตังอุปกรณ์ลดแรงกระแทกหรือตัวหยุดล ้อไว ้ทีปลายสุดทังสองด ้านของรางวนรอบ หรือตําแหน่งทีใกล ้
เคียงกันเพือป้ องกันไม่ให ้เครนตกราง (ดูรป
ู ภาพ 1-78, 1-79, 1-80, หน ้า 38)

5.6

อุปกรณ์ลดแรงกระแทกของขอบรางเคลือนทีทําระยะ (หน้า 38)

วิธป
ี ้ องกันเครนหลุดออกจากปลายรางเคลือนทีทําระยะ คือการติดตังอุปกรณ์ลดแรงกระแทก วัสดุลดแรงกระแทกหรือตัวหยุด
ล ้อ ตามทีกําหนดไว ้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัย (ดูรป
ู ภาพ 1-80, 1-81, หน ้า 38)

16 (th)

5.7

อุปกรณ์นริ ภ ัยป้องก ันการม้วนของลวดสลิง (หน้า 39)

มีข ้อกําหนดให ้เครนไม่วา่ จะเป็ นแบบใด ทีใช ้กลางแจ ้ง และอาจต ้องเจอกับลมแรงทีมีความเร็วลมสูงสุดเกิน 30 เมตรต่อวินาที
ต ้องติดตังพร ้อมกับอุปกรณ์นริ ภัยป้ องกันการม ้วนของลวดสลิง หรือมาตรการทีมีประสิทธิภาพแบบอืนๆ เพือป้ องกันไม่ให ้เครน
เขยือนตามแรงลม โดยเฉพาะในระหว่างทีเกิดพายุ “สมอ” และ “แคล ้มป์ ยึดราง” คืออุปกรณ์ทใช
ี ้กันมากทีสุดเพือป้ องกันไม่ให ้
เครนล ้ม ในกรณีททํ
ี าการเคลือนย ้ายนํ าหนักบรรทุกขณะทียึดเครนไว ้ด ้วยแคล ้มป์ ยึดรางหรือสมอ นํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่จะ
่ นมอเตอร์ เครนบางแบบมีตวั ล็อกไฟฟ้ าทีจะทํางานขณะทียึดเครนไว ้และป้ องกันเครนเคลือนทีไปข ้างหน ้า
อยูบ

แคลมป์ยึดราง
อุปกรณ์นป้
ี องกันไม่ให ้รางวิงเผชิญกับแรงลมขณะทีเครนกําลังทํางาน มีการป้ องกันไม่ให ้เครนล ้มได ้ด ้วยการใช ้แรงเสียดทาน
โดยประกบฝั งบนของรางวิงในตําแหน่งทีต ้องการบนทางวิง หรือกดเข ้ากับด ้านหน ้าของส่วนหัวของรางวิง ดังนัน หากคาด
ว่าจะเกิดลมกรรโชกแรง สิงทีจําเป็ นต ้องทําคือปรับตําแหน่งเครนมาไว ้ทีตําแหน่งจอดพักบนรางวิงและยึดให ้แน่นด ้วยสมอ
(ดูรป
ู ภาพ 1-84, หน ้า 40)

สมอ
อุปกรณ์นนํ
ี ามาใช ้ป้ องกันทางวิงของเครนกลางแจ ้งเมือมีแนวโน ้มว่าเครนอาจล ้มได ้เนืองจากพายุหรืออืนๆ เมือเครนหยุด
ทํางาน การติดตังขายึดทีเป็ นแถบยาว (แผ่นสมอ) ณ ตําแหน่งยึดทีตายตัวของรางวิงบนฐานทีมันคงจะช่วยป้ องกันไม่ให ้เครน
ล ้มได ้ (ดูรป
ู ภาพ 1-85, หน ้า 40)

17 (th)

5.8

อุปกรณ์นริ ภ ัยอืนๆ (อุปกรณ์ป้องก ันการชน, หน้า 40)

กฎหมายทีนํ ามาใช ้กําหนดให ้เครนสองตัวขึนไปต ้องติดตังบนรันเวย์เดียวกัน ทังยังต ้องมีอป
ุ กรณ์ลดแรงกระแทกหรือบัฟเฟอร์
ทีปลายสุดของเครนแต่ละตัวทีหันหน ้าเข ้าหากัน นอกจากวิธก
ี ารป้ องกันแบบนีแล ้ว เครนบางประเภทจะมาพร ้อมกับอุปกรณ์
พิเศษเพือป้ องกันการชนกัน ดังนี (ดูรป
ู ภาพ 1-86, 1-87, 1-88, หน ้า 41)

6

ระบบเบรกของเครน (หน้า 42)

เบรกคือองค์ประกอบทีสําคัญของเครนทีจะหยุดมอเตอร์และประคองนํ าหนักบรรทุกไว ้ในสถานทีทีต ้องการโดยใช ้หลักของแรง
เสียดทาน
ั รอกมีแรงเบรก 1.5 เท่าของแรงชักรอก เบรกสําหรับการทําวงรอบและสําหรับการเคลือนทีมักจะมีแรงเบรก
เบรกของอุปกรณ์ชก
ไม่ถงึ 100% เมือเทียบกับแรงบิดของมอเตอร์
เพือรับประกันถึงความปลอดภัย ต ้องออกแบบเครนเพือให ้ระบบเบรกทํางานเสมอเมือเครนอยูก
่ บ
ั ที หรืออาจพูดได ้ว่า เบรกจะ
ถูกปลดออกเฉพาะเมือมอเตอร์ทํางาน

6.1

ระบบเบรกของเครนทีมีแครบโทรลเลย์ (หน้า 42)

เครนทีมาพร ้อมกับแครบโทรลเลย์มก
ั จะใช ้ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้ าเพือหยุดการเคลือนทีของเครืองยก และใช ้ระบบเบรกไฮ
ดรอลิกไฟฟ้ าเพือควบคุมความเร็ว เบรกหนึงในสองลักษณะนี รวมถึงดิสก์เบรก นิยมนํ ามาใช ้เพือขับเคลือนแบบวงรอบและ
แบบได ้ระยะ

แม่เหล็กไฟฟ้ า

รูปภาพ 1-15 ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้ า (เบรกแม่เหล็ก)

อุปกรณ์ไฮดรอลิก

รูปภาพ 1-16 เบรกทีทํางานด ้วยระบบไฮดรอลิกควบคุมด ้วยไฟฟ้ า

18 (th)

ดิสก์

ดิสก์เบรกทีทํางานด ้วยระบบไฮดรอลิก

ดิสก์เบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ า

รูปภาพ 1-17 ดิสก์เบรก

6.2

ระบบเบรกของเครนทีมีเครืองยก (หน้า 44)

เครนแบบทีมีเครืองยกจะติดตังมาพร ้อมกับระบบเบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยตรงทีรวมอยูใ่ นเพลามอเตอร์ หรือระบบ
เบรกทีใช ้แรงดึงของโรเตอร์และสเตเตอร์เพือใช ้/คายเบรกรองรับการเคลือนทีของเครืองยก การทําวงรอบและการเคลือนที
เพือทําระยะ
●

เบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ าและมีบานพับ
เฟื องมอเตอร์
สปริง

สกรูปรับ
ก ้านเบรก

เกราะ

บานพับ

ล ้อเบรก
แผ่นเบรก
แกนเหล็กทีเคลือนทีได ้
คอยล์แม่เหล็ก
แกนเหล็กทียึดอยูก
่ บ
ั ที

ส่วนหุ ้ม
ชุดเบรก

รูปภาพ 1-18 เบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ าและมีบานพับ

19 (th)

●

เบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ า

เกราะ
แผ่นด ้านบน

สเตเตอร์

ดิสก์เบรก

สปริงเบรก

โรเตอร์

คอยล์เบรก

รูปภาพ 1-19 เบรกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ า
●

โคนเบรก

ฝาครอบมอเตอร์
ไหล่เบรก

สเตเตอร์

ดรัมเบรก

โรเตอร์

โรเตอร์ดงึ
สปริงเบรก

รูปภาพ 1-20 โคนเบรก

20 (th)

บทที 2
ั
การทํางานและการตรวจสอบเครนสงการจาก
พืน
1

ั
คุณสมบ ัติของเครนสงการจากพื
น (หน้า 47)

เครนสังการจากพืนจะยก ทําวงรอบ เคลือนทีทําระยะและเคลือนไหวในลักษณะอืนๆ ผ่านทางชุดสวิตช์ปมกดที
ุ่
รู ้จักในชือ
“สวิตช์ควบคุมรอกเครน” ทีห ้อยลงมาจากรอกหรือแครบโทรลเลย์ เมือเปรียบเทียบกับเครนทีควบคุมจากแค็บ ซึงจะถูกควบคุม
จากแค็บของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน จะพบว่าเครนสังการจากพืนมีคณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ ดังนี
●

เครนสังการจากพืนใช ้งานได ้ง่ายกว่า

●

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านสามารถควบคุมเครนจากพืน จึงหาจุดประจําการได ้ง่ายๆ

●

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านสามารถใช ้สัญญาณและอืนๆ เพือสือสารกับคนดูแลสลิงได ้อย่างน่าพอใจ

●

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านสามารถทํางานอืนควบคูไ่ ปด ้วย

a: ใช ้งานง่าย
b: หาจุดประจําการได ้ง่ายๆ
c: สือสารได ้อย่างน่าพอใจกับคนงานคนอืนๆ
d: ทํางานอืนๆ ควบคูไ่ ปด ้วย

รูปภาพ 2-1 ข ้อดีของเครนสังการจากพืน (เมือเทียบกับเครนทีควบคุมจากแค็บ)

21 (th)

อุบต
ั เิ หตุของเครนสังการจากพืนเพิมขึน ซึงสาเหตุเกิดจาก:
●

เครนเหล่านีส่วนใหญ่มก
ั ติดตังอยูใ่ นสภาพแวดล ้อมการทํางานทีผู ้ปฏิบต
ั งิ านสามารถใช ้ได ้อย่างง่ายดายและเครนพร ้อมใช ้
งาน (ดูรป
ู ภาพ 2-2, หน ้า 48)

●

●

ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมสามารถควบคุมเครนได ้ง่ายๆ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีไม่มค

●

การมอบหมายงานจัดการความผิดพลาดให ้กับคนอืนทําได ้ง่ายๆ เพราะมีผู ้ปฏิบต
ั งิ านกับเครนลักษณะนีหลายคน

●

เกิดอุบต
ั เิ หตุได ้ง่ายเนืองจากผู ้ปฏิบต
ั งิ านอยูใ่ กล ้กับนํ าหนักบรรทุก

บางครังผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้รับมอบหมายให ้ทําหน ้าทีชักรอกนํ าหนักบรรทุกทีจะยก และต ้องควบคุมเครนด ้วย
●

●

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านบางครังอาจต ้องทําหน ้าทีควบคุมเครน และสลิงเป็ นงานพ่วงไปด ้วยขณะทียังต ้องรับผิดชอบงานหลักอยู่
(เช่น งานเชือม งานประกอบหรืองานเครืองจักร)
●

●

ความสนใจหลักอยูท
่ การชั
ี
กรอกนํ าหนัก จึงเกิดข ้อผิดพลาดได ้ง่าย เช่น กดผิดปุ่ ม

ยากทีจะมีทก
ั ษะในการควบคุมเครนเนืองจากการควบคุมเครนไม่ใช่งานหลัก

ไม่สามารถระบุตวั ผู ้รับผิดชอบได ้ในหลายๆ กรณี และปั ญหาการควบคุมดูแลความปลอดภัยและการให ้บริการบํารุงรักษา
จึงเกิดขึนได ้ง่าย

22 (th)

2

ั
วิธใี ชเ้ ครนสงการจากพื
นให้ปลอดภ ัย (หน้า 48)
●

ศึกษาวิธใี ช ้เครนให ้ได ้อย่างเหมาะสม

●

มีความเข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีนํ ามาใช ้และแนว
ทางเบืองต ้น

●

เข ้าใจสมรรถนะของเครนได ้อย่างถูกต ้อง

●

รู ้ว่าตนเองทําหน ้าทีเป็ นคนควบคุมเครน

●

ฝึ กอบรมอยูเ่ สมอเพือปรับปรุงทักษะการทํางาน

●

ศึกษาหาความรู ้เรืองงานสลิง

เพือนร่วมงาน
การประชุม
ก่อนเริมการ
ทํางาน

●
●

ผู ้ทีรับผิดชอบงาน
สลิง
คนดูแลสลิง

●

คนให ้สัญญาณ

คนควบคุมเครน
การจัดการ
แนวทาง

รายงาน

การศึกษา

รายงานสภาพของอุปกรณ์

ข ้อมูลของอุปกรณ์

คําแนะนํ า

ผูด
้ แ
ู ลเครน

เจ้าหน้าทีงานบํารุงร ักษา

คําแนะนํ า

●

การดูแลความปลอดภัยขณะทีใช ้เครน

●

การควบคุมดูแลขณะทีใช ้เครน

รายงาน

●

การบํารุงรักษาเครน

รูปภาพ 2-2 หน ้าทีของแต่ละคนทีรับผิดชอบ
ั เิ หตุทางอาชีพขึนมา
เครนทํางานโดยทํางานร่วมกับสลิง ทังคนดูแลสลิงและคนให ้สัญญาณมักได ้รับผลกระทบหากเกิดอุบต
ี าเหตุมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะทํางานสลิงทีมีอยูไ่ ม่เพียงพอ เช่น ขันตอนการสลิง
อุบต
ั เิ หตุเหล่านีส่วนใหญ่มส
ไม่เหมาะสมและเฟื องสลิงชํารุดเสียหาย ด ้วยเหตุผลดังกล่าว คนควบคุมเครนจึงควรมีความรู ้เรืองงานสลิงพอสมควร และหมัน
จัดประชุมร่วมกับคนงานทีเกียวข ้อง เช่น คนดูแลสลิงและคนให ้สัญญาณเพือพูดถึงลักษณะของการสลิงทีปลอดภัยเพือป้ องกัน
ไม่ให ้เกิดการบาดเจ็บในระหว่างใช ้เครน

23 (th)

3

ํ หร ับการควบคุมเครนสงการจากพื
ั
กฎการทํางานเบืองต้นสา
น (หน้า 50)

(1) ต ้องควบคุมเครนให ้เหมาะสมตรงตามความรู ้ความเข ้าใจอย่างถ่องแท ้ทังในเรืองประสิทธิภาพและระบบการทํางานของ
เครน
●

ศึกษาคูม
่ อ
ื แนะนํ าการใช ้งานและคําแนะนํ าในการใช ้งานโดยผู ้ผลิตจนเข ้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง

●

ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการทํางานหากมีการกําหนดมาตรฐานดังกล่าวไว ้

(2) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในสถานทีทํางานเพือรับประกันถึงความปลอดภัยขณะใช ้เครน
(3) สวมชุดทํางานเฉพาะทีกําหนดไว ้
●

สวมรองเท ้านิรภัยทีแข็งแรงพร ้อมติดแผ่นกันลืน

●

ใช ้แล็คกิง ปลอกขาหรืออุปกรณ์หุ ้มแบบอืนรัดตรงชายกางเกงให ้แน่น

●

สวมเสือแจ็คเก็ตแขนยาวและกลัดกระดุมหรือเกียวขอไว ้ให ้แน่นเสมอ

●

ห ้ามสวมเสือผ ้าเปี ยกทีอาจทําให ้คุณเสียงถูกไฟดูดได ้

●

สวมถุงมือทํางานทีแห ้งและสะอาด
ถุงมือจะช่วยป้ องกันไม่ให ้คุณถูกไฟดูดหากไฟรัวจากสายของสวิตช์ควบคุมรอกเครน

●

สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็ อคเพือป้ องกันศีรษะจากของทีหล่นจากเครน
หมวกนิรภัย
สวมเสือแจ็คเก็ตแขนยาว

ถุงมือทํางาน

ต ้องติดกระดุมตรงชาย
กางเกงไว ้ตลอดเวลา
รัดชายกางเกงให ้แน่น

รองเท ้านิรภัย

รูปภาพ 2-3 ชุดทํางาน

24 (th)

(4) กฎเกณฑ์ความปลอดภัยสําหรับคนเดินเท ้า
●

เมือเคลือนย ้ายจากทีหนึงไปอีกทีหนึงภายในโรงงาน ให ้ใช ้เส ้นทางทีกําหนดไว ้เฉพาะ

●

มองหาป้ ายแสดงความปลอดภัยและปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าทีอยูบ
่ นป้ าย

●

เมือเข ้าประจําทีบนเครน ให ้ใช ้อุปกรณ์เฉพาะทีกําหนดไว ้เพือทําการยกขึนและลดระดับลง

●

ห ้ามขึนเครนในขณะทีเครนกําลังทํางาน

●

ห ้ามวิงไปตามพืนทีอันตรายต่างๆ เช่นทางเดินบนคานของเครนและพืนทีทํางานของเครน

●

ห ้ามเดินโดยมือข ้างใดข ้างหนึงซุกอยูใ่ นกระเป๋ า

(5) สถานทีทํางานต ้องมีระเบียบเรียบร ้อยอยูเ่ สมอ
●

จัดเก็บเครืองจักร วัสดุ เครืองมือและของข ้าวต่างๆ ไว ้ในสถานทีทีกําหนด

●

ห ้ามวางสิงของไว ้บนเครนหรือพืนทียกระดับอืนๆ หากคุณถูกบีบให ้ต ้องวางสิงของบางอย่างไว ้ในจุดดังกล่าวภายใต ้
สถานการณ์ทหลี
ี กเลียงไม่ได ้ ให ้ใช ้มาตรการทีจําเป็ นเพือป้ องกันไม่ให ้สิงของเหล่านันตกลงมา

●

ควรใช ้ความระมัดระวังเพือป้ องกันไม่ให ้นํ ามัน จารบี สีหรือของเหลวทีคล ้ายกันนีรัวลงบนเครนหรือพืนทีทํางาน

25 (th)

4

ั
ขนตอนการทํ
ั
างานของเครนสงการจากพื
น (หน้า 51)

รูปภาพ 2-4 แสดงลําดับขันตอนการทํางานประจําวันของเครนสังการจากพืนทัวไป เครนสังการจากพืนไม่ใช่อป
ุ กรณ์ทต
ี ้อง
ควบคุมโดยคนงานเฉพาะคนใดคนหนึงอย่างต่อเนือง แต่เป็ นอุปกรณ์ทใช
ี ้กันทัวไปในกลุม
่ คนงานทีไม่ได ้ระบุจํานวน โดย
ั เจนว่าใครควรเป็ นผู ้ตรวจสอบ
แต่ละคนสลับมาใช ้ตามความคืบหน ้าของงานแต่ละขันตอน ซึงในสถานการณ์เช่นนี จึงไม่ชด
ก่อน/หลังการใช ้เครือง และจําเป็ นต ้องมอบหมายบุคคลทีจะทําหน ้าทีนีไว ้ล่วงหน ้า นอกจากนัน ผู ้ทีได ้รับมอบหมายจะต ้อง
ตรวจสอบความผิดปกติและรายงานให ้หัวหน ้างานได ้รับทราบ
(1) การประชุมก่อนเริมการทํางาน
ั งิ าน (รับประกันถึงความปลอดภัยในแต่ละย่างก ้าว)
(2) การจัดการสถานทีทํางานและเส ้นทางการปฏิบต
(3) การตรวจสอบก่อนเริมการทํางาน (การตรวจสอบเฉพาะจุดสําหรับชินส่วนต่างๆ ของเครน การเติมนํ ามันเชือพลิง เป็ นต ้น)
(4) เชือมต่อระบบกําลังไฟสําหรับระบบสายไฟของรอกหลัก หรือสายไฟเมน
(5) เสียบปลักไฟสวิตช์ควบคุมรอกเครน
(6) การตรวจสอบก่อนเริมการทํางาน (การยืนยันถึงการทํางานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ของเครน การทํางานของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย เป็ นต ้น)
(7) งานทีเกียวกับการทํางานของเครน
(8) เคลือนย ้ายเครนกลับไปยังตําแหน่งเตรียมพร ้อมทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้า และถอดปลักไฟของสวิตช์ควบคุมรอกเครน
(9) การตรวจสอบหลังการทํางาน (การตรวจสอบในภาวะนิงอยูก
่ บ
ั ทีของชินส่วนเครน การเติมนํ ามัน เป็ นต ้น)
(10) ปิ ดระบบสายไฟของรอกหลัก หรือสายไฟเมน
(11) จัดทํารายงานการดําเนินงาน บันทึกรายละเอียดลงในแฟ้ มการปฏิบต
ั งิ าน เป็ นต ้น

(6)

(1)
(3)

(4), (5)

ลําดับการทํางานประจําวัน
ของเครนสังการจากพืน

(7)
(10)

(9)

รูปภาพ 2-4 ลําดับการทํางานประจําวัน

26 (th)

5

ข้อควรระว ังก่อนเริมการทํางาน (หน้า 52)

คนควบคุมเครนเข ้าร่วมการประชุมก่อนเริมทํางานในแต่ละวัน โดยยืนยันถึงเรืองทีต ้องพิจารณา และดําเนินมาตรการทีจําเป็ น
สําหรับแต่ละเรืองดังกล่าว คนควบคุมเครนยังต ้องได ้รับข ้อมูลเกียวกับงานในแต่ละวันล่วงหน ้า จึงต ้องดําเนินการต่างๆ เหล่านี:
●

ตรวจสอบรายละเอียดของงานทีจะทําในวันดังกล่าว (โดยเฉพาะข ้อมูลของนํ าหนักบรรทุกทีจะยก)

●

จัดสถานทีทํางานและเส ้นทางการทํางานให ้เรียบร ้อย

●

ทําการตรวจสอบเครนก่อนเริมการทํางาน

5.1

ตรวจสอบรายละเอียดของงานในแต่ละว ัน (หน้า 52)

ก่อนเริมงานในแต่ละวัน แนะนํ าให ้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น คําสังงานและแบบแปลนการผลิตเพือรวบรวมข ้อมูลทีจําเป็ น
เกียวกับสินค ้าทีจะใช ้เครนยกในวันดังกล่าว
●

ตรวจสอบพืนทีทีจะยกและวางนํ าหนักบรรทุก แล ้ววาดเส ้นทางลําเลียงและขันตอนต่างๆ ของงาน

●

เมือได ้ข ้อมูลเกียวกับขนาด นํ าหนัก และ COG (จุดศูนย์ถว่ ง) รวมถึงรายละเอียดอืนๆ ของสินค ้าแล ้ว ให ้ดําเนินการที
จําเป็ นล่วงหน ้าเกียวกับเฟื องสลิงและอุปกรณ์อนๆ
ื ทีเกียวข ้อง

ดูจากประเภทของนํ าหนัก
บรรทุกทีจะยก

สมาชิกทุกคนในทีม
ควรพิจารณา

ตัดสินใจเลือกวิธใี ช ้เฟื อง
สลิงทีดีทสุ
ี ดสําหรับนํ า
หนักบรรทุก

มีความเข ้าใจ
อย่างถ่องแท ้

รูปภาพ 2-5 การประชุมก่อนเริมการทํางาน

27 (th)

●

เมือได ้แผนการทํางานตามทีอธิบายไว ้ข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว ให ้เตรียมสถานทีทํางาน เส ้นทางการทํางานและเรืองอืนๆ
เพือรับประกันว่าคนงานมีทางเดินทีปลอดภัย

●

หากจําเป็ น ผู ้ทีดูแลเรืองการใช ้สลิงจะต ้องดําเนินมาตรการต่างๆ เช่น การเคลือนย ้ายสิงกีดขวาง

รูปภาพ 2-6 การรับประกันถึงความปลอดภัยในแต่ละย่างก ้าว

5.2

การตรวจสอบก่อนเริมการทํางาน (หน้า 51)
สมรรถนะของเบรก
สภาพของราง
อุปกรณ์ป้องกันลวดสลิงพันเกิน
การทําวงรอบ
การเคลือนทีเพือทําระยะ
การยกขึนและการลดลง

การยืนยันของแผงสวิตช์ปม
ุ่

ตัวล็อคนิรภัยสําหรับตะขอ

การยืนยันเส ้นทางสําหรับ
ลวดสลิงยกและโซ่

รูปภาพ 2-7 การตรวจสอบก่อนเริมการทํางาน

28 (th)

ต่อไปนีคือรายการตรวจสอบมาตรฐาน รายละเอียดและประเด็นทีสําคัญสําหรับเครนมาตรฐาน:
คุณจะต ้องเข ้าใจรายละเอียดของแต่ละส่วนอย่างถ่องแท ้ เพือการประเมินสภาพของเครนได ้อย่างถูกต ้อง
(1) การตรวจสอบก่อนเปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ
●

ิ ดขวางอยูบ
่ นหรือใกล ้ๆ กับรางวิงหรือ
ตรวจสอบว่ามีสงกี
่ นรางเดินหน ้าหรือรางถอยหลังหรือไม่ มีคนงานทํางานอยูบ
คานของเครนหรือไม่ และรางพร ้อมทํางานแล ้วหรือไม่ และเมือได ้เริมงานหลังจากทําการตรวจสอบและแก ้ไขแล ้ว
คุณต ้องไม่วางเครืองมือหรืออุปกรณ์ใดทิงไว ้

ไม่ได ้ทิงอุปกรณ์ไว ้
ไม่มค
ี นงานอยูใ่ กล ้ๆ

ไม่ได ้ทิงเครืองมือไว ้

รางเคลือนทีเพือทําระยะ

รูปภาพ 2-8 การตรวจสอบสิงกีดขวาง

29 (th)

●

ิ ดปกติเกิดขึนกับชินส่วนทีลวดสลิงยกต ้องพาดผ่านหรือไม่
ตรวจสอบว่ามีสงผิ

(a) ตรวจสอบว่าลวดสลิงไม่ได ้เลือนหลุดออกจากรอก
ั รอก หรือโครงสร ้างอืนๆ
(b) ตรวจสอบว่าลวดสลิงไม่ได ้สัมผัสกับรอก โครงของอุปกรณ์ชก
(c) ตรวจสอบว่าลวดสลิงมีจด
ุ ทีลวดขาด สึก เป็ นปม ผิดรูป ผุกร่อนหรือความเสียหายลักษณะอืนๆ หรือไม่

ปม

การผิดรูป

รูปภาพ 2-9 ลวดสลิงทีมีตําหนิ
●

ตรวจสอบสภาพของสวิตช์ควบคุมรอกเครน

(a) ตรวจสอบว่าสายแคบไทร์ชาํ รุดเสียหายหรือไม่
(b) ตรวจสอบว่าลวดสลิงยกอยูใ่ นสภาพเรียบร ้อยดีหรือไม่ (เช่น ต ้องไม่มแ
ี รงดึง)
(c) ตรวจสอบว่ากล่องสวิตช์เสียหายหรือไม่
่ เดิ
ี ม
(d) ตรวจสอบว่าปุ่ มกดทํางานได ้เป็ นปกติหรือไม่ ห ้ามใช ้เครนหากเมือกดปุ่ มแล ้วปุ่ มไม่เด ้งกลับมาอยูท
(e) ตรวจสอบว่าระบบล็อคของสวิตช์ปมกดทํ
ุ่
างานได ้อย่างเหมาะสม
●

ตรวจสอบการหล่อลืนชินส่วนต่างๆ ของเครน (โดยเฉพาะลวดสลิงยก ลูกปื นและชินส่วนอืนๆ ทังหมดทีต ้องมีการ
หล่อลืนหรือใส่จารบี)

●

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ล็อคหรืออุปกรณ์ยด
ึ เช่น สมอหรือแคล ้มป์ ยึดรางได ้คายล็อคออกแล ้ว

30 (th)

(2) การตรวจสอบเมือเปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟแล ้ว
ตรวจสอบวิธก
ี ารทํางานของเครน
ี ํ าหนักบรรทุกและยืนยันสิงต่อไปนี
ลองใช ้เครนโดยทียังไม่มน
●

ตรวจสอบว่าเครนทํางานได ้เหมาะสมตามรายการทีปรากฏบนสวิตช์ปมกด
ุ่
เปิ ด/ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ ยกขึน ลดลง ถอยหลัง เดินหน ้า ให ้สัญญาณแจ ้งเตือนและเปิ ดระบบไฟส่องสว่าง
(รูปภาพ 2-10)

เครนทํางานตามที
สังหรือไม่

รูปภาพ 2-10 การตรวจสอบการทํางาน
●

ตรวจสอบว่ามีเสียงผิดปกติดงั ออกมาจากเครนหรือเครนสันในระหว่างใช ้งานหรือไม่

●

ตรวจสอบว่า ลิมต
ิ สวิตช์ป้องกันการพันเกินรอบทีกําหนดทํางานได ้อย่างเหมาะสมหรือไม่

(a) ทดสอบลิมต
ิ สวิตช์ในขณะทียังไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุกสองหรือสามครังเป็ นอย่างน ้อย
(b) หากลิมต
ิ สวิตช์ไม่ทํางาน อาจเป็ นเพราะลวดสลิงยกม ้วนขึนจนขาด ความเสียหายลักษณะนีป้ องกันได ้ โดยให ้
ทดสอบด ้วยการค่อยๆ ยกขึนก่อน และหากลิมต
ิ สวิตช์ทํางานเป็ นปกติ ให ้ทําการทดสอบลําดับทีสอง และทําการ
ทดสอบทีเหลือทังหมดในโหมดการทํางานปกติ

31 (th)

●

ตรวจสอบหาความผิดปกติของบล็อกตะขอ
(a) ตรวจสอบว่ามีการสึกหรอหรือชํารุดเสียหาย หรือตะขออ ้ากว ้างเกินไปหรือไม่
(b) ตรวจสอบว่า สต็อปเปอร์ไม่ชาํ รุดเสียหายและขยับได ้โดยไม่สะดุด
(c) ตรวจสอบว่าตะขอหมุนได ้โดยไม่ตด
ิ ขัดหรือน็ อตทียึดตะขอไม่หลวม
หากตะขอหมุนผิด ทังลวดสลิงยกและลวดสลิงจะบิดไปตามทิศทางการหมุนของนํ าหนักบรรทุก
ทําให ้เกิดความเสียหายได ้

●

ั รอกขึนไปตามแรงยกสูงสุดเพือดูวา่ มีสงผิ
ิ ดปกติเกิดขึนกับอุปกรณ์ม ้วนสายสลิงหรือส่วนประกอบอืนๆ
ลองเลือนอุปกรณ์ชก
ของเครนหรือไม่
(a) ตรวจสอบว่าลวดสลิงยกม ้วนพันบนกว ้านได ้อย่างเหมาะสม
ตรวจสอบว่าลวดสลิงยกม ้วนพันไปตามร่องของกว ้านได ้อย่างเหมาะสม หากลวดสลิงม ้วนอยูบ
่ นร่องได ้ไม่เป็ นระเบียบ
ตามทีปรากฏในรูปภาพ 2-11 b ลักษณะนีเรียกว่าการพันสะเปะสะปะไม่เป็ นระเบียบ ซึงแก ้ไขได ้ด ้วยการคลายลวด
สลิงออกจนหลวมเหมือนทีแสดงในรูปภาพ 2-11 a

a: ลักษณะทีเหมาะสม

b: ลักษณะทีไม่เหมาะสม (การพันทับกันไปมา)

รูปภาพ 2-11 ลักษณะการพันลวดบนกว ้าน
(b) ตรวจสอบว่ารอกหมุนได ้อย่างเหมาะสม
หากรอกหมุนไม่ได ้ ลวดสลิงยกจะรัดแน่น มีความร ้อน และอาจเป็ นสาเหตุให ้ลวดสลิงขาดได ้
●

ตรวจสอบว่าระบบเบรกทํางานได ้เต็มประสิทธิภาพเมือปล่อยมือจากปุ่ มทีกด
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเบรกในขณะทียังไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุก

32 (th)

5.3

ข้อควรระว ังเมือใชเ้ ครน (หน้า 57)

ข้อควรระว ังเบืองต้น (หน้า 57)
●

มีเพียงพนักงานทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเท่านันทีควบคุมเครน สําหรับเครนทีทํางานจากพืน ต ้องมีคนดูแลสลิงทีมีคณ
ุ สมบัต ิ
เหมาะสมด ้วยหากผู ้ปฏิบต
ั งิ านเป็ นคนทํางานสลิงด ้วยตัวเอง

●

ห ้ามใช ้เครนทีมีนําหนักการยก 3 ตันขึนไปหากไม่มใี บรับรองการตรวจสอบ หากระยะมีผลใช ้ของใบรับรองการตรวจสอบ
หมดอายุ หรือหากมีระบบการบํารุงรักษาทีไม่มป
ี ระสิทธิภาพ

●

มีความเข ้าใจข ้อกําหนดเฉพาะของเครนเป็ นอย่างดี และไม่ใช ้เครนเกินจากข ้อกําหนดเฉพาะนัน ห ้ามยกนํ าหนักบรรทุก
ั โหลดไว ้เพียงเล็กน ้อยก็ตาม
เกินพิกด
ั โหลดไว ้แม ้จะยกเพียงครังเดียว หรือแม ้จะมีนําหนักเกินกว่าพิกด

รูปภาพ 2-12 ห ้ามบรรทุกนํ าหนักเกิน
●

่ ลอดเวลา หากเกิดปั ญหากับอุปกรณ์ความปลอดภัย ต ้องให ้ผู ้เชียวชาญ
อุปกรณ์ความปลอดภัยต ้องมีประสิทธิภาพอยูต
ทําการตรวจสอบและปรับแต่ง ห ้ามใช ้อุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเมือทํางาน เพราะอุปกรณ์ดงั กล่าวอาจเสียได ้

33 (th)

●

แม ้ยกนํ าหนักบรรทุกขึนไม่สงู พอ ห ้ามปิ ดสวิตช์ลม
ิ ต
ิ สวิตช์ป้องกันการพันเกินรอบทีกําหนด หรือยกเลิกการทํางาน
โดยเด็ดขาด และห ้ามปิ ดลิมท
ิ สวิตช์กลไกถอยหลัง/เดินหน ้าเพือขยายช่วงการทํางานให ้กว ้างขึน

ลิมต
ิ สวิตช์ป้องกันการพันเกิน
รอบทีกําหนดไม่ทํางาน

รูปภาพ 2-13 อุปกรณ์ความปลอดภัยต ้องมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ (1)
●

ห ้ามใช ้เทปยึดอุปกรณ์จับตะขอนิรภัยให ้แน่นเนืองจากการใช ้งานสลิงทําได ้ยาก
คนงานบางคนใช ้เทปยึด
ตะขอไว ้ให ้แน่น

ไม่อยากจะเชือเลย !!

รูปภาพ 2-14 อุปกรณ์ความปลอดภัยต ้องมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ (2)
●

หยุดยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยการใช ้สวิตช์แทนการใช ้อุปกรณ์ป้องกันลวดสลิงพันเกินให ้ได ้มากทีสุด

●

ห ้ามบังคับเครนและแครบโทรลเลย์เข ้าไปหาสต็อปเปอร์

รูปภาพ 2-15 ไม่ชนเข ้ากับสต็อปเปอร์

34 (th)

●

หากทํางานร่วมกับคนให ้สัญญาณ ต ้องกําหนดสัญญาณทีจะใช ้ไว ้ก่อนล่วงหน ้า และควบคุมเครนตามสัญญาณทีกําหนดไว ้
ศึกษาวิธใี ช ้สลิงและสัญญาณ ต ้องหยุดใช ้เครนทันทีหากเกิดลักษณะต่อไปนีกับการให ้สัญญาณหรือหากสลิงไม่ทํางาน
ั เจนหรือไม่ได ้รวมอยูใ่ นวิธก
(a) เมือสัญญาณไม่ชด
ี ารให ้สัญญาณทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้า
(b) เมือมีคนให ้สัญญาณมากกว่าสองคน
(c) เมือคนทีให ้สัญญาณหรือทํางานสลิงเป็ นคนอืนทีไม่ใช่คนทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมหรือผู ้ทีได ้รับแต่งตัง
(d) หากคุณรู ้สึกว่าสลิงอันตราย
ั โหลดของเครน
(e) หากนํ าหนักของสินค ้าอาจเกินพิกด
(f) เมือคุณคิดว่าเป็ นการกระทําทีเป็ นอันตราย
(a)

หยุดทํางานใน
กรณีตอ
่ ไปนี

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

รูปภาพ 2-16 ข ้อห ้ามในการทํางาน

35 (th)

●

ห ้ามใช ้เครนขนย ้ายหรือยกคนงาน ห ้ามใช ้เครนในขณะทีผู ้ปฏิบต
ั งิ านหรือคนดูแลสลิงอยูบ
่ นนํ าหนักบรรทุก

ห ้ามใช ้เครนขนย ้าย
หรือยกคนงาน

รูปภาพ 2-17 ห ้ามใช ้เครนเคลือนย ้ายคนงาน
●

ห ้ามออกจากพืนทีทีทํางานขณะทียังยกนํ าหนักบรรทุกค ้างไว ้!
แม ้คุณจะทิงเครนไว ้แค่ชว่ งสันๆ คุณต ้องลดสัมภาระทียกขึนลง และปิ ดสวิตช์เครนผ่านสวิตช์ควบคุมรอกเครน หรือด ้วย
สวิตช์เปิ ดปิ ดอืนทีอยูใ่ กล ้

ห ้ามออกจากพืนทีทีทํางานขณะ
ทียังยกนํ าหนักบรรทุกค ้างไว ้!

รูปภาพ 2-18 ห ้ามปล่อยเครนทีมีนําหนักบรรทุกยกไว ้โดยไม่มค
ี นดูแล

36 (th)

●

ในกรณีตอ
่ ไปนีและแม ้แต่ในกรณีอน
ื ในหลักการแล ้วห ้ามอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้ว

แคลมป์ ยึด

แฮคเกอร์

เมือยกนํ าหนักบรรทุกโดยใช ้แคล ้มป์ ยึดหนึงตัวแขวนไว ้

เมือยกนํ าหนักบรรทุกทีห ้อยด ้วยแฮคเกอร์

เมือยกนํ าหนักบรรทุกทีแหวนหนึงจุดด ้วยลวดสลิงหรือโซ่

เมือยกนํ าหนักบรรทุกของท่อจํานวนมากทีไม่ได ้มัดไว ้และ
แผ่นเพลททีติดกัน

เมือยกนํ าหนักบรรทุกขึนโดยใช ้เครืองยกทีทํางานด ้วยแม่เหล็กหรือเครืองยกทีทํางานแบบสูญญากาศ

รูปภาพ 2-19 ห ้ามเข ้าไปอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก

37 (th)

●

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านอยูใ่ นตําแหน่งทีดีทสุ
ี ดทีจะทําความเข ้าใจสภาพของเครน จึงควรให ้ความสนใจสภาพของเครนในระหว่าง
ิ ดปกติเกิดขึนในระหว่าง
ปฏิบต
ั งิ านอยูเ่ สมอ หากคุณรับรู ้ได ้ว่ามีเสียงดังผิดปกติออกมาจากเครนหรือเครนสัน หรือมีสงผิ
การปฏิบต
ั งิ าน ให ้หยุดเครนทันที และรายงานหัวหน ้าฝ่ ายบํารุงรักษา
เสีย

ทํางานผิดปกติ

หัวหน ้างานฝ่ าย
บํารุงรักษา

รูปภาพ 2-20 วัดเมือพบสิงผิดปกติ
●

วิธใี ช ้สวิตช์แบบกดปุ่ ม
●

ตรวจสอบหน ้าจอ (วิธก
ี ารทํางาน, คําสัง) เพือใช ้ปุ่ มกดได ้อย่างถูกต ้อง และกดลงไปจนกว่าปุ่ มจะตอบสนอง

●

ใช ้เครนโดยไม่ให ้สายไฟของปุ่ มกด การเคลือนทีเดินหน ้าและถอยหลัง และส่วนประกอบอืนๆ สัมผัสกับส่วนประกอบ
ทียึดอยูก
่ บ
ั ทีบนพืนอาคารหรือพืนดิน

●

ห ้ามควบคุมเครนด ้วยการดึงทีสายของสวิตช์ควบคุมรอกเครน เพราะอาจทําให ้สายเคเบิลขาด และไฟดูดได ้

ห ้ามดึงทีเชือกนํ า!

รูปภาพ 2-21 การดึงทีเชือกนํ า

38 (th)

●

พยายามเลียงการเดินหน ้าและถอยหลังพร ้อมๆ กันให ้มากทีสุดเท่าทีจะทําได ้ การขยับสวิตช์ควบคุมรอกเครนใน
แนวทะแยงจะทําให ้นํ าหนักบรรทุกเหวียง และยังอาจทําให ้เท ้าของคนดูแลบาดเจ็บได ้ และห ้ามทําสามอย่าง"ในเวล
าเดียวกัน

ทิศทางการเคลือนที
เส ้นทางการทํางาน

ทิศทางการเคลือนทีของ
นํ าหนักบรรทุก

ทิศทางการทําวงรอบ

รูปภาพ 2-22 อันตรายจากการทํางานพร ้อมกันสองทาง
●

ภายใต ้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี ให ้ใช ้สัญญาณเตือนเครน หรือเป่ านกหวีดเพือเตือนคนงานคนอืนๆ ทีอยูใ่ กล ้กับเครน:
เมือเริมใช ้เครน เมือลําเลียงสินค ้าทีลืนหรือมีอน
ั ตราย เมือเห็นพนังกานคนอืนๆ อยูใ่ นเส ้นทางทีกําลังยกนํ าหนักบรรทุก
เมือข ้ามทางเดิน “ปลอดภัย” หรือทางเดินรถ หรือเมือรู ้สึกถึงอันตราย

●

เมือเครนอีกตัวหนึงอยูบ
่ นทางวิงเดียวกัน ต ้องจัดการเครนทังสองตัวด ้วยความระมัดระวังเพือหลีกเลียงการปะทะกันเอง
เพราะเหตุเครนชนกันถือเป็ นอุบต
ั เิ หตุทรี ้ายแรงมาก โดยธรรมชาติแล ้ว เมือกําลังเข ้าใกล ้เครนอีกตัวหนึงทีอยูบ
่ นทางวิง
ี ารอืน
เดียวกัน คุณต ้องเตือนคนควบคุมเครนนันโดยใช ้สัญญาณเตือนหรือวิธก

●

หากไฟดับขณะทีเครนกําลังทํางาน ให ้ปิ ดสวิตช์เปิ ดปิ ดของเครน และรอจนกว่าไฟจะมา ในกรณีของเครนทีใช ้แม่เหล็กยก
หากยังสามารถใช ้เครนได ้ต่อด ้วยไฟฉุกเฉินในช่วงทีไฟดับ ต ้องลดสัมภาระทียกขึนลงมาทีพืนทันที

●

หากเกิดแผ่นดินไหวในขณะทีควบคุมเครน คุณต ้องลดความสูงของนํ าหนักบรรทุกลงทีพืนให ้เร็วทีสุดเท่าทีจะทําได ้ และ
ปิ ดสวิตช์การทํางาน

39 (th)

●

หากคุณต ้องรอสัญญาณเพือทํางานโดยมีนําหนักบรรทุกทียกขึนด ้วยตะขอของเครน ให ้หยุดเครนในจุดทีไม่ได ้อยูเ่ หนือ
ทางเดินนิรภัยหรือไซต์งานโดยตรง

ห ้ามหยุดเครนทีได ้ยกนํ าหนัก
บรรทุกขึนไว ้แล ้วเหนือทางเดิน
นิรภัยหรือไซต์งาน

รอสัญญาณ

ไซต์งาน

ทางเดินนิรภัย

รูปภาพ 2-23 การยืนข ้างนํ าหนักบรรทุกทียกขึน
●

คุณต ้องไม่ใช ้เครนตัวหนึงทีกําลังทํางานอยูด
่ น
ั เครนอีกตัวหนึงทีอยูก
่ บ
ั ที
●

เนืองจากเบรกควบคุมการเคลือนทีจะนํ ามาใช ้ขณะทีหยุดเครนไว ้ ซึงมีความเป็ นไปได ้ทีมอเตอร์ของระบบเคลือนที
ในระหว่างทีมีการใช ้เครนอาจไหม ้ได ้เนืองจากภาวะรับนํ าหนักมากเกินไป

●

หากเครนไม่หยุดหลังจากปล่อยมือจากปุ่ มดําเนินการแล ้ว ให ้กดปุ่ ม “OFF” เพือทําการหยุดฉุกเฉิน หากชุดสวิตช์ควบคุม
รอกเครนไม่มป
ี ม
ุ่ OFF ให ้ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักแทน

●

เมือตะขอแกว่งไปมา ห ้ามยกนํ าหนักบรรทุกขึนโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให ้ลวดสลิงยกพันสะเปะสะปะรอบๆ กว ้าน ทัง
ยังทําให ้ลวดสลิงขาดและชํารุดเสียหายได ้ นอกจากนัน หากตะขอทีแกว่งอยูก
่ ระแทกโดนกว ้านหรือโครงของรอก ชิน
ส่วนเหล่านีอาจชํารุดเสียหายได ้

●

ี อ
่ ยๆ ยกขึนจากพืนโดยไม่จําเป็ น การใช ้วิธย
ี กขึนจากพืนทีละนิดเกินจําเป็ น จะร่นอายุการใช ้งานของส่วน
ห ้ามใช ้วิธค
ประกอบเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้ า (เช่น คอนแทคเตอร์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ าและเบรกระบบแม่เหล็กไฟฟ้ า) จึงควร
ี กลักษณะนีให ้มากทีสุดเท่าทีจะทําได ้ แต่บางครังวิธก
ี ารขยับทีละนิดก็จําเป็ นเพือการทํางานอย่าง
หลีกเลียงการใช ้วิธย
ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เพือลดแรงกระแทกเมือยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืน หรือลดนํ าหนักบรรทุกลงมาทีพืน หรือเพือ
ี อ
่ ยๆ ขยับนํ า
ป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งเมือเริมต ้นและหยุดการเคลือนทีทังการถอยหลังและเดินหน ้า ต ้องใช ้วิธค
หนักบรรทุกโดยใช ้น ้อยครังทีสุด และในกรอบเวลาทีเหมาะสม

40 (th)

●

ห ้ามใช ้เครนในทิศทางตรงกัน
●

นํ าหนักบรรทุกแกว่งตัวกว ้างมาก และอาจทําให ้นํ าหนักบรรทุกร่วงลงมา

●

แรงกระแทกกระทําบนชินส่วนทางกลและเชิงโครงสร ้างของเครน

●

กระแสไฟฟ้ าของมอเตอร์เพิมขึน หน ้าสัมผัสของคอนแทคเตอร์เสือมสภาพลง และอุณหภูมข
ิ องมอเตอร์สงู ขึนซึง
อาจทําให ้เครนมีอายุการใช ้งานสันลง เมือใช ้เครนในทิศทางตรงกันข ้าม ให ้กดปุ่ มแสดงทิศทางตรงกันข ้ามหลัง
จากมอเตอร์หยุดทํางาน

รูปภาพ 2-24 ห ้ามทํางานในทิศทางตรงกันข ้าม
●

ี ต
่ ด
ิ กัน ซึงในกรณีนี ให ้ปิ ดแหล่ง
ห ้ามใช ้เครนในขณะทีคนงานกําลังทําการบํารุงรักษาบนเครน บนอาคารและอุปกรณ์ทอยู
จ่ายไฟของเครน และติดป้ ายแจ ้งว่าห ้ามกดปุ่ มเปิ ดใช ้เครน

รูปภาพ 2-25 ห ้ามใช ้เครนในระหว่างการตรวจสอบ

41 (th)

ํ หร ับการใชง้ านเฉพาะ (หน้า 66)
ข้อควรระว ังสา
เลือนเครนไปย ังตําแหน่งทีจะวางนําหน ักบรรทุก (ไม่วา
่ จะด้วยการเลือนไปข้างหล ังและการเคลือนไปข้างหน้า)
●

ั ผัสกับอาคารทีอยูต
เลือนเครนในแนวนอนหลังจากชักรอกตะขอขึนมาได ้สูงในระดับทีไม่สม
่ ด
ิ กัน และอุปกรณ์ทอยู
ี บ
่ นพืน
โดยปกติคอ
ื พันลวดสลิงขึน 2 เมตรหรือมากกว่านัน แต่ยงั ไม่พันลวดขึนไปมากเกินจําเป็ น

●

ตังตําแหน่งถอยหลังและเดินหน ้าเพือให ้จุดกึงกลางของตะขออยูเ่ หนือ COG ของนํ าหนักบรรทุกทีจะยก

ลดตะขอลงมาย ังระด ับทีเหมาะสมเพือเกียวนําหน ักบรรทุก
ลดตะขอลงมายังระดับทีเหมาะสมเพือเกียวนํ าหนักบรรทุก ซึงในตอนนี ปั ญหาต่อไปนีอาจเกิดขึนได ้
ตังใจทํางานเพือจะไม่ต ้องลดตะขอลงเกินความจําเป็ น
●

ลวดสลิงยกจะหย่อนและเลือนหลุดออกจากร่องของกว ้านในระหว่างการชักรอก และอาจทําให ้ลวดสลิงพันทับกันไปมาได ้

●

ั รอกเหลืออยูส
ลวดสลิงยกออกแบบมาเพือให ้รอบทีม ้วนบนกว ้านของอุปกรณ์ชก
่ องรอบหรือมากกว่านัน เมือตะขออยูท
่ ี
ตําแหน่งตําทีสุด การลดความสูงของลวดสลิงมาทีตําแหน่งนีอาจทําให ้นํ าหนักบรรทุกอยูบ
่ นปลายลวดสลิงยกโดยตรง
ซึงอาจทําให ้ลวดสลิงยกหลุดออกจากกว ้านได ้

●

สําหรับแครบโทรลเลย์และรอกทีไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ป้องกันพันลวดเกิน (ลิมต
ิ สวิตช์สําหรับลดความสูง) หากยังลดความสูง
ของลวดสลิงลงต่อเนือง ลวดสลิงยกจะคายตัวออกจากกว ้านและพันกลับขึนไปในทิศทางย ้อนกลับ (การพันย ้อนกลับ
ของลวดสลิงยก)
ทํางานด ้วยความระมัดระวังเมือลดตะขอลงใกล ้ๆ กับระดับตําสุดทีกําหนดไว ้ และหยุดทํางานทันทีเมือนํ าหนักบรรทุกเริม
ขยับไปยังทิศทางการยกแม ้คุณกําลังทําการลดระดับลงก็ตาม

หากลวดสลิงยกกําลังม ้วนกลับในทิศทางย ้อนกลับ ปั ญหาต่อไปนีอาจเกิดขึน
●

เนืองจากลวดสลิงยกอยูใ่ นระยะการปรับลดความสูง ซึงแม ้ลวดจะขยับในทิศทางยกขึน แต่อป
ุ กรณ์ป้องกันการพันเกิน
ของลวดอาจไม่ทํางาน

●

ั รอก ลวดสลิง และโครงของแครบโทรลเลย์และรอกชํารุด
ั เิ หตุได ้ เช่น ขาคํายันของอุปกรณ์ชก
มีความเสียงทีจะเกิดอุบต
เสียหาย

สําหรับแครบโทรลเลย์ทไม่
ี มล
ี ม
ิ ต
ิ
สวิตช์ควบคุมการลดระดับ หากยัง
ลดระดับนํ าหนักบรรทุกเรือยๆ ลวด
สลิงยกจะพันขึนในทิศทางย ้อนกลับ

ปกติ

การพันย ้อนกลับ

รูปภาพ 2-26 การพันลวดแบบย ้อนกลับของลวดสลิงทีใช ้ยกนํ าหนักบรรทุก

42 (th)

รอจนกระทงทํ
ั างานสลิงนําหน ักบรรทุกเสร็จแล้ว
สําหรับเครนทีทํางานจากพืนอาคารหรือพืนดิน ให ้ปิ ดสวิตช์เปิ ดปิ ดเครน และเตรียมเครนไว ้ในสถานะเตรียมพร ้อมจนกว่างาน
สลิงจะเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว พร ้อมยืนยันสถานะของสลิงในตอนนี การสลิงได ้ไม่ดพ
ี อคือปั จจัยหลักทีทําให ้นํ าหนักบรรทุกร่วงลง
มา ดังนันต ้องมันใจว่า คนควบคุมเครนมีความรู ้เรืองการทํางานกับสลิง และสามารถยืนยันความปลอดภัยของสลิงได ้ และจะ
เป็ นการดียงขึ
ิ นหากคนควบคุมเครนมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบในฐานะคนดูแลสลิง ซึงหากจะทําหน ้าทีดูแลงานสลิงด ้วย คนควบคุมเครน
จะต ้องผ่านหลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะของสลิง

รูปภาพ 2-27 การทําความเข้าใจเรืองของสลิง

ํ หร ับ
ึ ณสมบ ัติเหมาะสมสา
รูปภาพ 2-28 การได้มาซงคุ
งานสลิง

การตรวจสอบสภาพของสลิงก่อนเริมทํางาน
●

ั โหลดของเครน
ตรวจสอบนํ าหนักของสินค ้าทีต ้องไม่เกินพิกด
●

ยืนยันนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก

●

ยืนยันนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกในระหว่างการประชุมงาน และจากคําแนะนํ าในการทํางานก่อนล่วงหน ้า

●

ฝึ กประเมินนํ าหนักด ้วยสายตาในระหว่างการทํางานในแต่ละวัน

43 (th)

●

ตรวจสอบว่าเฟื องสลิงแข็งแรงพอทีจะรับนํ าหนักบรรทุก

●

ตรวจสอบว่าขันตอนการแขวนลวดสลิงไม่เจอกับอุปสรรคใด
●

ตามหลักการ ลวดสลิงควรมีมม
ุ ของสลิงอยูท
่ ี 90 องศาหรือน ้อยกว่า และมักจะอยูท
่ ี 60 องศาหรือน ้อยกว่า

●

หากลวดบิด ลวดจะขาดได ้ง่าย จึงควรคายส่วนทีบิดออกเสมอ

ทีแนะนํ าคือ 60 องศา
(สูงสุดคือ 90 องศา)

รูปภาพ 2-29 มุมของสลิง
การยกนําหน ักบรรทุก
●

อพยพคนงานทีอยูร่ อบๆ ไปยังพืนทีทีจะไม่เกิดอันตรายหากนํ าหนักบรรทุกแกว่ง และอย่าลืมพาตัวเองไปยังพืนที
ปลอดภัยด ้วย ห ้ามใช ้มือรังนํ าหนักบรรทุกเพือหยุดนํ าหนักบรรทุกทีกําลังแกว่งเพราะการทําเช่นนีเป็ นอันตรายมาก

รูปภาพ 2-30 รักษาระยะห่างให ้มากพอทีจะย ้ายไปยังทีปลอดภัย

44 (th)

●

ห ้ามดึงนํ าหนักบรรทุกจากด ้านข ้างหรือยกขึนแนวทะแยง
●

เมือยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืน การเคลือนทีของนํ าหนักบรรทุกจะทําให ้ถูกหนีบ ถูกชนและเกิดอุบต
ั เิ หตุในลักษณะ
อืนได ้

●

การทําเช่นนีจะทําให ้แครบโทรลเลย์หรือโครงของรอกชํารุดเสียหาย หรือทําให ้ลวดสลิงเสียหาย

●

ก่อนเริมงานยกนํ าหนักบรรทุก ต ้องยืนยันว่า ตะขออยูเ่ หนือ COG ของนํ าหนักบรรทุกโดยตรง

รูปภาพ 2-31 ห ้ามดึงนํ าหนักบรรทุกจากด ้านข ้างและยกขึนแนวทะแยง
●

ห ้ามผลีผลามยกนํ าหนักบรรทุก
●

ยกนํ าหนักบรรทุกไปเรือยๆ จนก่อนทีลวดสลิงจะเริมตึง

●

ก่อนทีลวดสลิงตึงและนํ าหนักบรรทุกยกตัวขึนจากพืน ให ้หยุดงานยกชัวคราว และลดแรงกระแทกจากการยกนํ าหนัก
บรรทุกขึนจากพืนและยืนยันเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี:

(a) ยืนยันลักษณะการแขวนและแรงตึงของลวดสลิง
●

หากลวดสลิงรัดไม่แน่นพอ นํ าหนักบรรทุกอาจพังครืนลงมา และแรงกระแทกจะกระทําบนเครน

●

ยืนยันว่านํ าหนักบรรทุกกระจายตัวอย่างสมําเสมอบนลวดสลิงทังเส ้น

●

หากตําแหน่งของลวดสลิงผิดไปจากเดิมในขณะทียกนํ าหนักบรรทุก ลวดสลิงอาจขาดได ้ จึงต ้องหยุดยกและปรับ
ตําแหน่งของสลิงให ้เรียบร ้อย

45 (th)

หยุดยกทันทีหาก
ลวดสลิงตึง

รูปภาพ 2-32 ห ้ามยกนํ าหนักบรรทุกขึนทันทีทน
ั ใด
นํ าหนักบรรทุก
พังครืนลงมา

การทําห่วงสําหรับลวดสลิง
เชือกนํ า

รูปภาพ 2-33 ตรวจสอบสภาพของลวดสลิง
(b) ตรวจสอบว่าตัวรองหนุนอยูใ่ นตําแหน่งทีถูกต ้อง
●

หากลวดสลิงห ้อยตรงมุมทีเป็ นเหลียมของนํ าหนักบรรทุกโดยตรง ลวดอาจถูกตัดจนขาด

(c) ตรวจสอบสมดุล COG ของนํ าหนักบรรทุก
●

ยืนยันว่า COG ของนํ าหนักรรทุกและตะขออยูใ่ นแนวดิง

●

เมือยกนํ าหนักบรรทุกทีระบุ COG ได ้ยาก ให ้ค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึนและยืนยัน

●

รักษาสมดุลของนํ าหนักบรรทุกในขณะทียกได ้ด ้วยการระบุตําแหน่งการยกตาม COG ของนํ าหนักบรรทุก และลอง
พิจารณาติดตังอุปกรณ์แขวนนํ าหนักบรรทุกในเวลาทีออกแบบ แต่ทงนี
ั ให ้ดูทสถานการณ์
ี
เป็ นหลัก
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(d) ตรวจสอบว่าเฟื องสลิงและนํ าหนักบรรทุกไม่ได ้ติดอยูก
่ บ
ั นํ าหนักบรรทุกอืน เครืองจักรเครืองอืนและโครงสร ้างอืน
●

หากนํ าหนักบรรทุกหรือเฟื องสลิงเกียวเข ้ากับวัตถุอน
ื แรงทีนํ ามาใช ้จะมากกว่าพิกด
ั โหลด ซึงอาจทําให ้ลวดสลิง
ยกและรอกชํารุดเสียหายได ้

รูปภาพ 2-34 ตรวจสอบสถานะของนํ าหนักบรรทุก
●

ค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึนโดยการยกขึนทีละนิดสองหรือสามรอบจนกว่านํ าหนักบรรทุกจะเริมยกตัวขึนจากพืนอาคาร
หรือพืนดิน แล ้วหยุดเครนสักครูห
่ นึง

●

สํารวจรายการทีตรวจสอบ (a) ถึง (d) อีกครังหลังจากยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืนแล ้ว

●

หลังจากค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึนแล ้ว ให ้ใช ้รอกยกนํ าหนักบรรทุกต่อจนถึงระดับความสูงทีกําหนดโดยดูทงจากนํ
ั
าหนัก
บรรทุกและจุดหมายทีต ้องการ
●

ยกนํ าหนักบรรทุกมาไว ้ในตําแหน่งทีสูงกว่าความสูงของคนงาน เพือให ้คนงานเดินใต ้นํ าหนักบรรทุกได ้อย่าง
ิ ดขวางและระยะเคลือนทีของนํ าหนักบรรทุกสัน ให ้หยุดยกใน
ปลอดภัยอยูต
่ ลอดเวลา หากแต่ถ ้าไม่มส
ี งกี
ตําแหน่งทีตําทีสุดเท่าทีจะทําได ้

●

เมือยกสัมภาระขนาดหนักทีมีนําหนักใกล ้เคียงกับพิกด
ั โหลดของเครน อย่าลืมทดสอบเบรกขณะทีนํ าหนักบรรทุกยัง
อยูใ่ นระดับตํา ก่อนกลับมาทํางานตามขันตอนปกติ

●

ิ สวิตช์กนด
ั ้านบนเพือหยุดการยก
ห ้ามใช ้ลิมต

●

ห ้ามใช ้วิธก
ี ารยกขึนทีละนิดโดยไม่จําเป็ นในระหว่างการยกนํ าหนักบรรทุก

●

อย่าเพิงเริมยกหากนํ าหนักบรรทุกยังแกว่งไปมาอยู่ ลวดสลิงยกอาจพันไม่เป็ นระเบียบบนกว ้านรอก ทําให ้ลวดสลิง
ชํารุดเสียหายได ้
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การลําเลียงนําหน ักบรรทุกไปย ังตําแหน่งวาง
●

เมือใช ้เครน คุณต ้องยืนอยูด
่ ้านหลังหรือด ้านข ้างนํ าหนักบรรทุกและเดินประกบไปตลอดทาง
ห ้ามยืนด ้านหน ้านํ าหนักบรรทุก (เห็นได ้จากทิศทางการเคลือนทีของนํ าหนักบรรทุก) หรือใต ้นํ าหนักบรรทุกโดยเด็ดขาด
หากนํ าหนักบรรทุกร่วงลงมาเนืองจากให ้สัญญาณได ้ไม่ดพ
ี อหรือสาเหตุอน
ื อุบต
ั เิ หตุนอาจทํ
ี
าให ้ผู ้ทีอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก
ถูกทับได ้

●

ห ้ามเคลือนนํ าหนักบรรทุกผ่านคนงานคนอืนไม่วา่ จะอยูภ
่ ายใต ้สถานการณ์ใด ควรเลือกเส ้นทางทีพาดเหนือบริเวณทีไม่ม ี
เครืองจักรหรือสิงของอืนๆ (แนะนํ าให ้เตรียมเส ้นทางเฉพาะสําหรับลําเลียงสินค ้าด ้วยเครนเอาไว ้)

●

ห ้ามเผลอเรอขณะควบคุมเครน ต ้องจับตาดูเส ้นทางเบืองหน ้าตลอดเวลาขณะทีเครนเคลือนที

●

ก่อนข ้ามทางเดินนิรภัยหรือทางเดินรถ ให ้ผ่อนความเร็วของเครนลงและเตือนคนงานทีอยูร่ อบๆ ด ้วยการส่งเสียงเตือนหรือ
ด ้วยวิธอ
ี น
ื

โฟกัสไปทีทิศทางของ
การเคลือนที โดยควบคุม
จากด ้านหลังหรือด ้านข ้าง
นํ าหนักบรรทุก

ห ้ามบังคับนํ าหนักบรรทุก
ข ้ามหัวคนงานคนอืน

โฟกัสไปทีทิศทาง
ของการเคลือนที และห ้าม
เหลียวไปเหลียวมา

รูปภาพ 2-35 รับประกันถึงความปลอดภัยในระหว่างการขนย ้าย
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การลดลง
●

ตรวจสอบความปลอดภัยของจุดทีจะวางสินค ้าลง
เตือนคนงานทีอยูร่ อบๆ จุดทีจะวางสินค ้าลงเพือให ้ย ้ายออกจากบริเวณดังกล่าว
ิ ดขวางอยูบ
ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งกี
่ ริเวณทีจะใช ้วางสินค ้า และไม่มค
ี วามเสียงทีจะเกิดการพลิกควํา

รูปภาพ 2-36 ตรวจสอบจุดทีจะใช ้วางนํ าหนักบรรทุก
●

ค่อยๆ ลดนํ าหนักบรรทุกลงจนกระทังเกือบจะถึงพืนอาคารหรือพืนดิน (เพือลดการขยับทีละน ้อย)

●

ก่อนแตะพืนดิน ให ้หยุดลดระดับนํ าหนักบรรทุกลงชัวครูด
่ ้านหน ้าไม ้หมอน และตรวจสอบตําแหน่งของไม ้หมอนและพืนดิน

●

วางนํ าหนักบรรทุกบนพืนอาคารหรือพืนดินด ้วยความระมัดระวังอย่างทีสุด โดยใช ้วิธค
ี อ
่ ยๆ ขยับให ้น ้อยครังทีสุด

●

เมือนํ าหนักบรรทุกถึงพืนอาคารหรือพืนดิน ให ้หยุดเครนสักครูเ่ พือตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดีแล ้ว

●

ี อ
่ ยๆ ขยับโดยไม่จําเป็ น
ค่อยๆ หย่อนลวดสลิงด ้วยการลดตะขอลงมาเรือยๆ และหลีกเลียงการใช ้วิธค
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การถอดสลิง
●

ต ้องตัดการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟไปทีเครนก่อน แล ้วจึงให ้คนดูแลสลิงถอดลวดสลิงออกจากนํ าหนักบรรทุก

●

ห ้ามดึงลวดสลิงออกจากใต ้นํ าหนักบรรทุกด ้วยการปรับเลือนเครนขึน

รูปภาพ 2-37 ห ้ามใช ้เครนดึงลวดสลิงออกมา
การยกตะขอของเครน
●

ยกตะขอขึนเพือตรวจสอบลักษณะการพันลวดสลิงบนกว ้านรอก

●

แต่ต ้องระวังไม่ยกตะขอขึนในขณะทีตะขอยังแกว่งอยู่
หากลวดสลิงยกทีพันรอบกว ้านพันทับกันไปมา ลักษณะนีอาจทําให ้ลวดสลิงขาดหรือชํารุดเสียหายได ้ นอกจากนัน หาก
ตะขอแกว่ง แรงแกว่งอาจทําให ้ตะขอชนเข ้ากับกว ้าน โครงของแครบโทรลเลย์หรือโครงของรอก และทําให ้เกิดความ
เสียหาย
กว ้านรอก

การพันสะเปะสะปะ
ไม่เป็ นระเบียบ

รูปภาพ 2-38 ห ้ามยกตะขอทีกําลังแกว่ง

50 (th)

ิ ดของงานลําเลียง
จุดสนสุ
●

ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟของเครน

●

ี จแล ้ว ต ้องวางไว ้ในตําแหน่งเดิม
หากคุณถือแผงปุ่ มควบคุมไว ้ในแนวทะแยง เมือคุณใช ้อุปกรณ์นเสร็
เพราะอาจทําให ้กระแทกโดนคนงานและเครืองจักรทีอยูใ่ นรัศมีได ้ และทําให ้คนงานได ้รับบาดเจ็บ แผงสวิตช์ชาํ รุดเสีย
หาย เผลอกดปุ่ มใช ้งานบนแผงสวิตช์ และทําให ้เครืองจักรชํารุดเสียหาย
ห ้ามปล่อยมือจากสวิตช์ควบคุมรอกเครนขณะทีดึงสวิตช์นขึ
ี น

รูปภาพ 2-39 วิธจ
ี ัดการสวิตช์ควบคุมรอกเครน

ข้อควรระว ังหล ังการดําเนินงาน (หน้า 74)
●

เมือใช ้เฟื องสลิง ให ้ลดระดับลงมายังตําแหน่งทีกําหนด และต ้องตรวจดูวา่ ตะขอยังไม่ได ้วางนํ าหนักบรรทุกลง

●

หยุดเครนตรงตําแหน่งทีระบุไว ้
หากได ้จัดเตรียมบันได บันไดเลือนหรือลิฟต์ไว ้ให ้เพือช่วยในการตรวจสอบ ให ้หยุดเครนในตําแหน่งทีพอดีกบ
ั อุปกรณ์ดงั
กล่าว

●

ยึดเครนให ้มันคงหากมีแคล ้มป์ ยึดรางหรือสมอไว ้ให ้

●

ชักรอกตะขอจนได ้ระดับทีไม่กด
ี ขวางคนเดินเท ้าและยานพาหนะทีขับเคลือนด ้วยล ้อ

●

ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟของเครน
หากเตรียมแผงสวิตช์ควบคุมด ้วยปุ่ มไว ้ให ้พร ้อมกับสวิตช์ “OFF” ให ้ใช ้แผงสวิตช์นเพื
ี อตัดไฟ
ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักของเครน

●

ตรวจสอบส่วนประกอบของเครน โดยเฉพาะส่วนประกอบทีคุณเตะตาในระหว่างการทํางาน และหากจําเป็ น ให ้แจ ้งหัวหน ้า
งานฝ่ ายบํารุงรักษา

●

หล่อลืนหรือจารบีสว่ นประกอบของเครนตามความจําเป็ น
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●

จดข ้อมูลทีจําเป็ นลงในสมุดบันทึก ไดอารีหรือรายงานอืนๆ เพือเสนอข ้อมูลทีจําเป็ นทังหมดให ้หัวหน ้าของคุณ
ตรวจสอบแต่ละชินส่วน

หยุดตรงตําแหน่งทีระบุไว ้

หล่อลืนหรือจารบี
แต่ละชินส่วน

ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

รูปภาพ 2-40 มาตรการก่อนเลิกงาน

วิธใี ชเ้ ครนทีมาพร้อมก ับรอกเพือป้องก ันนําหน ักบรรทุกแกว่งไปมา (หน้า 75)
นํ าหนักบรรทุกทีแกว่งไปมาทําให ้เกิดความเสียหายอยูบ
่ อ
่ ยๆ ดังนันจึงต ้องใช ้ความระมัดระวังเมือควบคุมเครนเพือให ้นํ าหนัก
บรรทุกทรงตัวได ้อย่างมันคงทีสุดเท่าทีจะทําได ้
สาเหตุทนํ
ี าหน ักบรรทุกแกว่งไปมาและคุณสมบ ัติ
สาเหตุหลักทีทําให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งมีดงั ต่อไปนี:
●

ยกนํ าหนักขึนในแนวทะแยงและ COG ทีไม่สมดุล
นํ าหนักบรรทุกจะแกว่งเมือยกนํ าหนักบรรทุกขึนในแนวทะแยง หรือเมือยกนํ าหนักบรรทุกที COG ไม่สมดุล

●

แรงเฉือยทีจุดเริมต ้นและจุดสินสุดของการเคลือนถอยหลังหรือเคลือนไปข ้างหน ้า
ในกรณีของเครนทีมีการเคลือนทีแบบถอยหลังและเดินหน ้าด ้วยความเร็วระดับเดียวนัน เรืองการแกว่งของนํ าหนักบรรทุก
ณ จุดเริมต ้นและจุดสินสุดยากทีจะหลีกเลียงได ้ในบางสถานการณ์ นอกจากนัน การแกว่งของนํ าหนักบรรทุกยังมาพร ้อม
คุณสมบัตต
ิ อ
่ ไปนี
●

เมือมีนําหนักบรรทุกมากขึน การหยุดแกว่งก็ทําได ้ยากขึน

●

ขณะทีเพิมความเร็วหรือลดความเร็ว นํ าหนักบรรทุกก็จะแกว่งตัวกว ้างขึน

●

หากลวดสลิงยกยาวขึน นํ าหนักบรรทุกก็จะแกว่งตัวกว ้างขึน

●

หากลวดสลิงยกยาวขึน วงจรการแกว่งก็จะยาวขึน

●

ั วงจรการแกว่ง
นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกไม่ได ้สัมพันธ์กบ
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จากข ้อมูลข ้างต ้น หลักการพืนฐานเพือป้ องกันการแกว่งตัวของนํ าหนักบรรทุกมีดงั ต่อไปนี
●

ใช ้วิธก
ี ารค่อยๆ ยกลวดสลิงขึนทีละนิดจนลวดสลิงตึง และหยุดลวดสลิงไว ้ชัวคราวจุดทีลวดตึง แล ้วจึงยืนยัน COG
ของนํ าหนักบรรทุกหนึงครังก่อนยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืน

●

หากนํ าหนักบรรทุกเพิมขึน อัตราการเร่งความเร็วและลดความเร็วก็จะลดลง

●

หยุดการแกว่งของนํ าหนักบรรทุกตามความยาวของลวดสลิงยก (ตามวงจรการแกว่ง)

รูปภาพ 2-41 ตําแหน่งของตะขอ
ด ้านบนคือตัวอย่างวิธป
ี ้ องกันการแกว่งของนํ าหนักบรรทุก แต่นําหนักบรรทุกไม่ได ้แกว่งในแบบใดแบบหนึง ดังนัน สิงทีสําคัญ
คือกําหนดลักษณะการทํางานโดยดูจากเครนทีใช ้ในแต่ละแห่ง และนํ าหนักบรรทุกทีกําลังควบคุมอยูพ
่ ร ้อมๆ กับคํานึงถึงหลัก
การพืนฐานข ้างต ้น ซึงโดยทัวไปนัน เครนทีมาพร ้อมรอกจะทําการยก การเคลือนทีถอยหลัง การเคลือนไปข ้างหน ้า และการ
เคลือนย ้ายในลักษณะอืนๆ ด ้วยความเร็วระดับเดียว โดยไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ลดแรงกระแทกทีใช ้ประกอบเมือเริมต ้นเครน การควบคุม
เครนขณะทีพยายามให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งเพียงเล็กน ้อยเป็ นเรืองทียากกว่าการใช ้เครนประเภททีทํางานผ่านแผงควบคุม ดัง
นันจึงต ้องปรับปรุงทักษะการทํางานอยูเ่ สมอด ้วยการฝึ กควบคุมซําไปซํามา นอกจากนัน เครนทีมาพร ้อมกับรอกมักมีโครงสร ้าง
ั โหลดค่อนข ้างมาก
เครนทีเบากว่าเครนแบบแครบโทรลเลย์ โดยเฉพาะรอกทีนํ าหนักจะเบากว่าพิกด
ด ้วยเหตุผลนี การเลือนถอยหลังหรือการเคลือนไปข ้างหน ้าของเครนหรือรอกขณะทีนํ าหนักบรรทุกกําลังแกว่งอาจส่งผลให ้เกิด
เหตุการณ์ตอ
่ ไปนี
●

หากนํ าหนักบรรทุกกําลังแกว่งไปข ้างหน ้า ความเร็วในการเคลือนทีจะเพิมขึน

●

หากนํ าหนักบรรทุกกําลังแกว่งในทิศทางตรงกันข ้ามกับการเคลือนไปข ้างหน ้า ความเร็วในการเคลือนทีจะลดลง

●

การแกว่งของนํ าหนักบรรทุกจะทําให ้เครนสันทังทีตอนเคลือนทีและตอนทีอยูก
่ บ
ั ที ณ ความเร็วคงที
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หากนํ าหนักบรรทุกแกว่งมาก เครนหรือรอกอาจหยุดชัวคราวขณะทีนํ าหนักบรรทุกแกว่งไปข ้างหน ้าและย ้อนกลับ

รูปภาพ 2-42 การทํางานเพือไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่ง
การป้องก ันไม่ให้นําหน ักบรรทุกแกว่ง
(1) การวางตะขอเหนือ COG โดยตรงและยกขึน
เกียวตะขอเหนือ COG โดยตรงและค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึนทีละนิดจนกระทังเชือกตึง แล ้วจึงหยุดชัวคราวโดยเชือก
ยังตึงอยู่ ก่อนยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืนหลังจากยืนยันตําแหน่งของ COG อีกครัง
(2) การป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งด ้วยการดําเนินการต่างๆ
การแกว่งของนํ าหนักบรรทุกเมือใช ้เครนสามารถป้ องกันได ้ในเบืองต ้นผ่านสองวิธต
ี อ
่ ไปนี
วิธค
ี อ
่ ยๆ เพิมความเร็วเพือป้องก ันการแกว่งของนําหน ักบรรทุก
วิธน
ี ป้
ี องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งได ้ด ้วยการยกนํ าหนักบรรทุกขึนทีละนิดหลายๆ รอบจนกว่าเครนจะมีความเร็วทีกําหนด
ทังสําหรับการเคลือนไปข ้างหน ้าหรือการเคลือนถอยหลัง วิธน
ี จะช่
ี
วยป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งไปมาได ้ง่าย แต่ต ้องใช ้
ความพยายามเพือรักษารอบการยกขึนทีละน ้อย
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วิธ ี Follow-Notch เพือป้องก ันการแกว่งของนําหน ักบรรทุก
●

การป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งในตอนเริมต ้น
●

หากกดสวิตช์เพือทําระยะในสภาวะ (I) ตามทีปรากฏในรูปภาพ 2-43 เครนจะเริมเคลือนทีทันทีแต่นําหนักบรรทุกจะ
่ ภาวะ (II)
เริมขยับโดยมีระยะหน่วงเนืองจากแรงเฉือยกระทําบนนํ าหนักบรรทุก ซึงลักษณะนีนํ าไปสูส

●

หากปิ ดสวิตช์ควบคุมการเคลือนทีในสภาวะนี เครนจะลดความเร็วลงและนํ าหนักบรรทุกจะเคลือนตามเครน ส่งผลให ้
เกิดสภาวะ (III)

●

และเมือกดสวิตช์ควบคุมการเคลือนทีอีกครังก่อนทีนํ าหนักบรรทุกจะอยูใ่ ต ้เครนเช่นในสภาวะ (III) นํ าหนักบรรทุกจะ
เริมเคลือนไปข ้างหน ้าโดยไม่แกว่ง

สถานะ (I)

สถานะ (II)

สถานะ (III)

รูปภาพ 2-43 การป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งในตอนเริมต ้น
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●

การป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งในตอนหยุด
●

หากปิ ดสวิตช์ควบคุมการเคลือนทีช่วงสันๆ ก่อนเครนมาถึงตําแหน่งหยุดทีต ้องการเช่นทีระบุไว ้ในสภาวะ (IV) เครน
จะลดความเร็วลงทันทีเพือหยุด แต่นําหนักบรรทุกยังจะเลือนไปข ้างหน ้าอีกเนืองจากแรงเฉือย ซึงจะส่งผลให ้เกิด
สภาวะ (V) ตามมา

●

หากกดสวิตช์ควบคุมการเคลือนทีอีกครังสันๆ ก่อนนํ าหนักบรรทุกจะมาถึงจุดทีแกว่งได ้มากทีสุดเช่นทีเห็นในสถานะ
(V) เครนน่าจะเลือนไปข ้างหน ้าอีกเล็กน ้อย ก่อนหยุดทีสถานะ (VI)

สถานะ (IV)

สถานะ (V)

สถานะ (VI)

รูปภาพ 2-44 การป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่งในตอนหยุด
(3) การใช ้เครืองมือป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกแกว่ง
การเริมต ้นและหยุดนํ าหนักบรรทุกอย่างนุ่มนวลและลดการแกว่งตัวของนํ าหนักบรรทุกให ้เหลือน ้อยทีสุดทําได ้ด ้วยการใช ้
เทคโนโลยีดงเดิ
ั ม เช่นคลัปปิ งเหลวและอุปกรณ์ลดแรงกระแทกไฟฟ้ า หรือเทคโนโลยีลา่ สุด เช่น อุปกรณ์ลดแรงกระแทก
ทีควบคุมด ้วยอินเวอร์เตอร์
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5.4

การตรวจสอบและการบํารุงร ักษา (หน้า 77)

ํ หร ับผูป
กฎในการทํางานสา
้ ฏิบ ัติงานและการตรวจสอบประจําว ัน (หน้า 77)
คนควบคุมเครนต ้องพึงระลึกไว ้เสมอว่าตนเองเป็ นหนึงในทีมบํารุงรักษา และต ้องให ้สนใจเป็ นพิเศษหากสภาพแวดล ้อมในการ
ทํางานของเครนในระหว่างทํางานประจําวันเปลียนแปลงไป

ปั ญหา
อาการทีบ่งชี

รูปภาพ 2-45 การตรวจสอบประจําวัน
หากพบปั ญหาหรือเหตุขด
ั ข ้องใดต่อไปนี คนควบคุมเครนต ้องหยุดเครนทันที และรายงานลักษณะของปั ญหาหรือเหตุขด
ั ข ้องให ้
หัวหน ้าช่างบํารุงรักษารับทราบ พร ้อมแจ ้งรายละเอียดของปั ญหาหรือเหตุขด
ั ข ้องให ้กับผู ้ทีรับหน ้าทีควบคุมเครนทังหมดด ้วย
●

หากเครนไม่หยุดหลังจากคนควบคุมเครนคายปุ่ มทีกดไว ้:
สาเหตุทอาจเป็
ี
นไปได ้รวมถึง การเชือมหน ้าสัมผัสภายในของแผงปุ่ มกดหรือหน ้าสัมผัสของคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ า

ปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

รูปภาพ 2-46 หยุดเมือเห็นสิงผิดปกติ
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●

หากเมือใช ้ลิมต
ิ สวิตช์ป้องกันการพันเกินรอบทีกําหนดแล ้ว เครนไม่เริมลดระดับลง:
สาเหตุทน่
ี าจะเป็ นไปได ้มากทีสุดคือ การเปิ ดใช ้งานลิมต
ิ สวิตช์กรณีฉุกเฉินเพราะลิมต
ิ สวิตช์บริการเสีย

●

หากเกิดการเปลียนแปลงพร ้อมกับเสียงเครืองกล โดยเฉพาะการเกิดเสียงทีผิดปกติ (เช่น เสียงร ้าวหรือเสียงหึม) หรือ
เสียงแรงเสียดทานหรือเสียงโดรน:
สาเหตุทน่
ี าจะเป็ นไปได ้คือมีการหล่อลืนไม่พอหรือสภาพพืนทีหน ้าสัมผัสยําแย่

●

หากเครนสันไม่เป็ นปกติ:
สาเหตุทน่
ี าจะเป็ นไปได ้คือ สภาพระบบจับยึดหย่อนประสิทธิภาพลง เนืองจากโบลท์หลวม การสึกหรอทีผิดปกติ และมี
รอยร ้าว

●

คุณอาจพบสิงผิดปกติตอ
่ ไปนีเมือใช ้เครน:

●

●

เครนไม่ขยับเลย

●

การเคลือนทีไม่รวดเร็ว ไม่ตอบสนอง ไม่พร ้อมทีจะเริมต ้น ความลืนไหลของการเคลือนทีหรือความเร็วในการทํางาน
ตํากว่าระดับทีกําหนดหรือทํางานไม่ได ้เป็ นครังคราว

●

สมรรถนะของเบรกลดลง

●

ส่วนประกอบทีหมุนได ้ไม่ยอมหมุน: ส่วนประกอบของเครนทีจะไม่ทํางานในลักษณะนีรวมถึงปลอกของบล็อกสแน็ ช
ล ้อเดินทางและล ้อคอลเลคเตอร์กระแสไฟฟ้ า

หากเครนส่งผ่านความร ้อนหรือกลินทีผิดปกติ:
●

มอเตอร์อาจร ้อนเกินไปหรือไหม ้

●

ผ ้าเบรกมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู ผิดปกติหรือไหม ้
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5.5

การดําเนินการตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพ (หน้า 79)

จะต ้องทําการตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพต่อไปนีกับเครน โดยต ้องเก็บรักษาผลของการตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว
(2) และการตรวจสอบหลังเผชิญกับพายุ (4) ไว ้เป็ นเวลาสามปี แต่ยงั แนะนํ าให ้เก็บรักษาผลการตรวจสอบอืนๆ ไว ้ด ้วย
(1) การตรวจเช็คสภาพก่อนเริมการทํางาน (ดู 2.3.2, หน ้า 54)
(2) การตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว
ต ้องดําเนินการตรวจสอบโดยละเอียดและยกเครืองชินส่วนทีสําคัญเพือค ้นหาชินส่วนทีบกพร่องทีไม่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ ซึงการตรวจสอบนีควรมีขนไม่
ึ
วา่ จะเกิดความเสียหายหรือสิงผิดปกติหรือไม่กต
็ าม โดยผู ้ทีจะทําหน ้าทีนีคือเจ ้า
หน ้าทีฝ่ ายบํารุงรักษาทีมีความรู ้เฉพาะด ้านเกียวกับเครน
●

การตรวจสอบด ้วยตัวเองประจําเดือน
งานตรวจสอบนีเป็ นงานอาสาทีจะมีขนทุ
ึ กๆ เดือน

●

การตรวจสอบด ้วยตัวเองประจําปี
งานตรวจสอบนีเป็ นงานอาสาทีจะมีขนทุ
ึ กๆ ปี

(3) การตรวจสอบสมรรถนะ
การตรวจสอบนีจะมีขนภายในช่
ึ
วงเวลาทีใบรับรองยังมีผลใช ้ (โดยปกติคอ
ื สองปี )
(4) การตรวจเช็คสภาพหลังเจอพายุ
่ ลางแจ ้ง หลังเผชิญกับลมทีมีความเร็วลมเกิน 30 เมตร/
จะต ้องทําการตรวจสอบเมือมีการทํางานโดยใช ้เครนทีติดตังอยูก
วินาที หรือหลังเกิดแผ่นดินไหวทีมีความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก
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5.6

ํ หร ับงานตรวจสอบ (หน้า 80)
ข้อควรระว ังสา

ํ หร ับคนควบคุมเครน
ข้อควรระว ังสา
ในระหว่างตรวจสอบเครน ห ้ามเปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักหรือใช ้เครน
ต ้องใช ้มาตรการต่างๆ เพือป้ องกันไม่ให ้เครนชนกัน เช่น การติดตังการ์ดและการวางสต็อปเปอร์บนรางวิง หากใช ้เครนตัวอืน
ใกล ้ๆ กับเครนทีกําลังตรวจสอบ

ํ หร ับการตรวจสอบ
ข้อควรระว ังสา
เมือตรวจสอบเครน ให ้เตรียมความพร ้อมไว ้ล่วงหน ้าให ้เพียงพอ เพือป้ องกันอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการตรวจสอบและใช ้วิธก
ี าร
ทํางานทีเหมาะสม
●

การประชุมก่อนเริมการตรวจสอบ
ก่อนเริมงานตรวจสอบเครน ผู ้ทีเกียวข ้องทังหมดต ้องได ้รับทราบข ้อมูลทีจําเป็ นเกียวกับเวลาทีใช ้ตรวจสอบและรายละ
เอียดอืนๆ ของงานตรวจสอบ

●

การตรวจสอบชุดทํางานและการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
การตรวจสอบเครนมักทําบนพืนทีต่างระดับ และเกียวข ้องกับอันตรายจากไฟดูด ดังนันพนักงานทีทํางานตรวจสอบทุก
คนต ้องสวมชุดทํางานทีเหมาะสม

การดําเนินการที
จําเป็ นล่วงหน ้า

รูปภาพ 2-47 การประชุมก่อนเริมการทํางาน

60 (th)

หมวกนิรภัย
ถุงมือทํางาน
เข็มขัดนิรภัย
รองเท ้านิรภัย

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า

เครืองมือ

รูปภาพ 2-48 การใส่เสือผ ้าทีเหมาะสมและใช ้อุปกรณ์ป้องกัน
●

●

●

เครืองมือตรวจสอบ
●

ต ้องใช ้เครืองมือตรวจสอบทีมีการบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี

●

ใช ้มาตรการทีจําเป็ นเพือป้ องกันไม่ให ้เครืองมือหล่น

ป้ ายและการทําเครืองหมาย
●

ติดป้ าย “กําลังตรวจสอบ” และป้ ายทีจําเป็ นอืนๆ ไว ้ตลอดในระหว่างการตรวจสอบ

●

ี ว่ นเกียวข ้องเข ้ามา
ขึงเชือกไว ้รอบๆ เครนเพือกันไม่ให ้คนทีไม่มส

●

ติดป้ าย “ห ้ามสตาร์ทเครือง”, “ห ้ามเปิ ดสวิตช์” และป้ ายทีเกียวข ้องอืนๆ ไว ้ทีสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

มาตรการเพือป้ องกันการชน
●

หากมีเครนทํางานอยูใ่ กล ้ๆ ให ้ใช ้มาตรการต่างๆ เพือป้ องกันการชนกัน เช่น การติดตังการ์ดและการวางสต็อปเปอร์

61 (th)

5.7

การตรวจสอบและการบํารุงร ักษาลวดสลิงและโซ่ (หน้า 81)

การตรวจสอบและการบํารุงร ักษาลวดสลิง
แกนเชือกของลวดสลิงประกอบด ้วยสารป้ องกันสนิมและนํ ามันเพือป้ องกันการสึกหรอทีเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างลวด
แต่ละเส ้น ผิวด ้านหน ้าของเกลียวและลวดสลิงหล่อลืนไว ้ด ้วย แต่หากใช ้งานเป็ นเวลานาน นํ ามันจะถูกรีดออกและหายไป
ลวดสลิงจะสึกมากขึน ดังนันจึงต ้องหยอดนํ ามันและเตรียมวัสดุเหล่านีสํารองไว ้ด ้วย นอกจากนัน ลวดสลิงทีใช ้ชักรอกและ
การปรับบูมขึนหรือลงจะสึกและขาดได ้เนืองจากแรงบิดทีเกิดขึนซําไปซํามาจากรอกและกว ้าน ด ้วยเหตุนี เมือตรวจสอบลวด
สลิง จึงต ้องเน ้นจุดทีวิกฤต เช่น ส่วนทีชํารุดเสียหายได ้ง่าย โดยเฉพาะส่วนทีพาดผ่านรอกและบิดซําไปซํามา ชินส่วนทีติดตัง
ตรงปลายลวดสลิง และพืนทีรอบๆ บริเวณทีสัมผัสกับอิควอไลเซอร์ลก
ู รอก หากคุณตรวจพบสภาพต่อไปนีในระหว่างการตรวจ
สอบ คุณต ้องเปลียนชินส่วนนันทันที
เมือพิจารณามาตรฐานโครงสร ้างของเครน ห ้ามใช ้ลวดสลิงตามทีระบุไว ้ด ้านล่างนีกับเครน:
●

ลวดสลิงทีไม่น ้อยกว่า 10% ของจํานวนเส ้นลวดทังหมด (ยกเว ้นลวดเติม) มีเกลียวหนึงเกลียวทีขาดหรือหัก

●

ลวดสลิงทีเส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่า 7% ของเส ้นผ่านศูนย์กลางปกติ

●

ลวดสลิงทีมีสว่ นทีเป็ นปม

●

ลวดสลิงทีผิดรูปมากหรือผุกร่อนรุนแรง

เมือเปลียนลวดสลิง ให ้ใช ้ลวดสลิงทีผู ้ผลิตกําหนด แนะนํ าให ้เปลียนลวดสลิงทันทีทเป็
ี นไปได ้แม ้รอยตัดหรือเส ้นผ่าน
ศูนย์กลางทีลดลงของลวดสลิงอยูภ
่ ายในค่าทีกําหนดไว ้ข ้างต ้น
หมายเลขเกลียว

1 เกลียวของลวดสลิง

รูปภาพ 2-49 1 เกลียวของลวดสลิง

รูปภาพ 2-50 การขาดของลวดสลิง

62 (th)

รูปภาพ 2-51 การสึกหรอ

a: ปมทางลบ

b: ปมทางบวก

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
c: ขันตอนการเกิดปม

รูปภาพ 2-52 ปม

a: กัดกร่อน

b: ล ้มครืน

รูปภาพ 2-53 การผิดรูป

63 (th)

การตรวจสอบและการบํารุงร ักษาโซ่ (หน้า 81)
ต ้องหมันตรวจสอบโซ่อยูเ่ สมอ และเปลียนทันทีเมือเจอสภาพต่างๆ ต่อไปนี:
●

โซ่ทยื
ี ดตัวออกมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของความยาวเดิม ซึงระบุไว ้ ณ เวลาทีผลิต

●

ข ้อลูกโซ่ 5 ข ้อของโซ่ทมี
ี ข ้อลูกโซ่ใดก็ตามทีเส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม ซึงระบุไว ้ ณ
เวลาทีผลิต

●

ี รอยร ้าว
โซ่ทมี

●

ข ้อต่อทีเชือมต่อมีตําหนิ ข ้อต่อทีหลอมแต่มต
ี ําหนิ หรือข ้อต่อทีผิดรูปอย่างเห็นได ้ชัด

เมือเปลียนโซ่เก่าเป็ นโซ่เส ้นใหม่ ควรใช ้ความระมัดระวังว่าได ้ใช ้โซ่ในประเภทและเกรดทีผู ้ผลิตกําหนด ห ้ามเชือมยึดข ้อลูกโซ่
ใหม่ๆ เข ้ากับข ้อลูกโซ่เดิมเพราะวิธน
ี ไม่
ี ปลอดภัย

การหล่อลืน (หน้า 84)
จําเป็ นต ้องหล่อลืนส่วนของเครนแบริง เฟื อง และลวดสลิงได ้อย่างเหมาะสม โดยนํ ามันหล่อลืนทีใช ้ควรพิจารณาจากตําแหน่ง
ทีใช ้ ใช ้จารบี นํ ามันเกียร์และนํ ามันเครืองในตําแหน่งทีเหมาะสม และควรเปลียนนํ ามันหล่อลืนทีเหมาะสมตามสภาพการใช ้
งานของส่วนทีมีการหล่อลืน เช่น ความหนืด ความแข็งแรงของฟิ ลม
์ นํ ามัน และระดับความไวต่อการเสือมสภาพ

64 (th)

5.8

ํ หร ับการทํางานของเครนทีติดตงกลางแจ้
ข้อควรระว ังสา
ั
ง (หน้า 86)

ิ จําเป็ นคือทําความเข ้าใจ
ตามหลักการพืนฐานแล ้ว การดูแลเครนทีติดตังกลางแจ ้งจะเหมือนกับเครนทีติดตังในอาคาร แต่สงที
แนวทางทีนํ ามาใช ้ในกรณีทเจอสภาพอากาศที
ี
เลวร ้าย ดูคําอธิบายเกียวกับประเด็นทีควรสนใจซึงเกียวข ้องกับเครนทีติดตัง
กลางแจ ้งได ้จากด ้านล่าง

ํ หร ับการดําเนินงาน
ข้อควรระว ังสา
●

ตรวจสอบข ้อมูลสภาพอากาศในระหว่างการสรุปตอนเช ้าทุกวัน

●

หากพืนผิวด ้านหน ้าของนํ าหนักบรรทุกเปี ยก ให ้ใช ้เครนด ้วยความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษเพราะลวดสลิงอาจลืนหลุดจาก
ตําแหน่งบนนํ าหนักบรรทุก

●

ถ ้าเครนไม่มห
ี ลังคาคุมกันฝน ห ้ามใช ้เครนขณะทีฝนตก
●

ิ น
ั นํ า อาจทําให ้รอกทํางานผิดปกติและไฟดูดได ้
รอกมาตรฐานไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตก

●

เมือไม่ได ้ใช ้เครน ให ้จัดเก็บไว ้ใต ้ส่วน (หลังคา) กันฝน

●

นํ ามันจากลวดสลิงหรือส่วนหล่อลืนอาจไหลออกมาเมือฝนตก

●

ส่วนประกอบเชิงกลและชินส่วนภายในรอกและอุปกรณ์สําหรับทําระยะอาจเป็ นสนิมได ้

●

ใช ้ความระมัดระวังเพราะชินส่วนไฟฟ้ า กลุม
่ สายไฟและอุปกรณ์ทคล
ี ้ายกันอาจมีสว่ นฉนวนทีเสือมสภาพ

●

หยุดทํางานหากคาดว่าจะเกิดอันตรายเนืองจากลมพัดแรง (ความเร็วลมเฉลียที 10 เมตร/วินาที หรือลมพัดเกิน 10 นาที)

●

หากมีเค ้าว่าจะเกิดพายุ (เช่น ความเร็วลมทันทีเกิน 30 เมตรต่อวินาที) ให ้ดําเนินมาตรการทีจําเป็ นเพือป้ องกันไม่ให ้เครน
เคลือนไหวเอง

●

หากรางถอยหลังและรางเดินหน ้าเปี ยกฝนหรือหิมะ ให ้ใช ้เครนด ้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเมือเริมหรือหยุดเครน เพราะ
ล ้อทีอยูบ
่ นรางอาจลืนได ้

65 (th)

●

หยุดใช ้เครนชัวคราวในระหว่างทีเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองเพราะอาจเกิดอุบต
ั เิ หตุจากฟ้ าผ่าได ้
คาดว่าจะมีลมกรรโชกแรง
เมือดูจากข ้อมูลสภาพ
อากาศ

รูปภาพ 2-54 ตรวจสอบข ้อมูลสภาพอากาศ

เมือฝนลงเม็ด
ให ้หยุดใช ้งาน

รูปภาพ 2-55 หยุดใช ้เครนเมือฝนตก

ํ หร ับการบริหารจ ัดการ
ข้อควรระว ังสา
●

นอกจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกฎหมายแล ้ว ยังต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานในพืนทีว่าด ้วยการหยุดใช ้งานท่ามกลางสภาพอากาศ
ทีเลวร ้ายในกรณีทมี
ี มาตรฐานดังกล่าว

●

มาตรการรับมือเมือเกิดพายุลมแรง
●

พิจารณาเลือกวิธรี ับข ้อมูลเกียวกับความเร็วลม

●

ั ต
ิ ามมาตรฐานนัน
หากมีมาตรฐานสําหรับการหยุดใช ้งานในช่วงทีเกิดพายุ ต ้องปฏิบต

●

หากมีมาตรฐานสําหรับการใช ้มาตรการรับมือเมือเกิดพายุลมแรง ให ้ใช ้มาตรการดังกล่าวให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานที
ระบุไว ้

(a) ยึดเครนให ้มันคงด ้วยสมอหรืออุปกรณ์ล็อคแบบอืน
ี ารจัดการทีเหมาะสม
(b) หากมีวต
ั ถุใดทีอาจหล่นลงมาหรือปลิวใส่เครน ให ้ใช ้วิธก
●

ิ ดปกติใดเกิดขึน
ทําการตรวจสอบหลังพายุสงบและยืนยันว่าไม่มส
ี งผิ

66 (th)

5.9

อุบ ัติเหตุทางอุตสาหกรรมจากการใชเ้ ครน (หน้า 87)

เครนนํ ามาใช ้ยกนํ าหนักบรรทุกขนาดหนัก ดังนันเมือเกิดอุบต
ั เิ หตุจากหรือเชือมโยงกับการใช ้เครน ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนย่อมสร ้าง
ิ วิธท
ความเสียหายร ้ายแรงให ้กับมนุษย์และทรัพย์สน
ี จะป้
ี
องกันไม่ให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุกบ
ั เครนทีควรพิจารณาเป็ นสําคัญ คือ การใช ้
มาตรการเชิงป้ องกันทีมีประสิทธิภาพโดยอิงจากการศึกษาบันทึกการเกิดอุบต
ั เิ หตุกบ
ั เครนในอดีตทีผ่านมา
ต่อไปนีคือเหตุการณ์การเกิดอุบต
ั เิ หตุของเครนทีจําแนกตามสาเหตุ:
(1) การหล่นลงมาของนํ าหนักบรรทุก
●

การสลิงทีไม่ได ้มาตรฐาน (เช่น การใช ้ลวดสลิงทีมีเส ้นผ่านศูนย์กลางกว ้างเกินไป การกําหนดมุมของสลิงกว ้างเกิน
ไปหรือการสลิงนํ าหนักบรรทุกที COG ไม่ได ้สมดุล)

●

นํ าหนักบรรทุกแกว่งไปมา (เนืองจากการสลิงนํ าหนักบรรทุกขณะที COG เบียงออกจากศูนย์กลางของตะขอชักรอก
การสลิงทีนํ าหนักเทไปข ้างใดข ้างหนึง การทํางานทีไม่เหมาะสมของเครน เป็ นต ้น)

●

ลวดสลิงขาด (เนืองจากลวดสลิงแข็งแรงไม่พอ บรรทุกนํ าหนักเกิน ใช ้ลวดสลิงทีชํารุดเสียหาย เป็ นต ้น)

●

เฟื องสลิงหัก (เนืองจากบรรทุกนํ าหนักเกิน ใช ้เฟื องสลิงทีไม่ได ้มาตรฐานหรือชํารุดเสียหาย เป็ นต ้น)

(2) มีผู ้เสียชีวต
ิ จากการชนเข ้ากับนํ าหนักบรรทุกหรือติดอยูก
่ บ
ั นํ าหนักบรรทุก
●

ความผิดพลาดของคนควบคุมเครน (เช่น เกิดข ้อผิดพลาดในการประเมินระยะห่างด ้วยสายตาหรือทํางานสะเพร่า)

●

การให ้สัญญาณผิด

(3) นํ าหนักบรรทุกควําลงมา (เนืองจากการใช ้สลิงได ้ไม่ด ี การจัดเตรียมพีนทีวางนํ าหนักบรรทุกได ้ไม่เพียงพอ การตัดสินใจที
ผิดพลาดของคนควบคุมเครน หรือมีแผนการทํางานทีไม่ได ้มาตรฐาน เป็ นต ้น)
ื
(4) นํ าหนักบรรทุกหล่นหรือควําลงมาเนืองจากกระแทกเข ้ากับวัตถุอน
●

ความผิดพลาดของคนควบคุมเครน (เช่น ประเมินระยะห่างด ้วยสายตาผิดพลาด ทํางานเลินเล่อหรือคนควบคุมงาน
ตัดสินใจผิด)

●

ู ต ้องหรือใช ้สลิงได ้ด ้อยประสิทธิภาพ)
ความผิดพลาดของคนดูแลสลิง (เช่น ให ้สัญญาณไม่ถก

(5) มีผู ้เสียชีวต
ิ เพราะติดอยูก
่ บ
ั เฟื องสลิงหรืออุปกรณ์เสริมชักรอก (เนืองจากให ้สัญญาณไม่เพียงพอ ไม่มท
ี ก
ั ษะในการ
ควบคุมสลิง หรือเข ้าใจผิดในเรืองสัญญาณ เป็ นต ้น)
(6) มีผู ้เสียชีวต
ิ เพราะติดอยูก
่ บ
ั เครน (เนืองจากสือสารไม่เพียงพอ คนควบคุมเครนเข ้าใจผิด เป็ นต ้น)
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(7) มีผู ้เสียชีวต
ิ เพราะติดอยูก
่ บ
ั เฟื องทีกําลังเคลือนที (เนืองจากไม่มฝ
ี าครอบป้ องกันหรือไม่ได ้ติดตังฝาครอบป้ องกัน คนงาน
สวมชุดทํางานทีไม่เหมาะสม หรืออยูใ่ นตําแหน่งทีไม่มนคง
ั
หรือสือสารกันไม่เพียงพอ เป็ นต ้น)
(8) เครนพลิกควําหรือชํารุดเสียหาย (เนืองจากทําการตรวจสอบไม่ดพ
ี อ มีข ้อบกพร่องในงานก่อสร ้างหรือวิศวกรรม ไม่ได ้
ดําเนินมาตรการป้ องกันพายุ เป็ นต ้น)
ิ จากการพลัดตกจากเครน (เนืองจากนังร ้านไม่ด ี คนงานสวมชุดทํางานทีไม่เหมาะสม หรือคนควบคุมเครน
(9) มีผู ้เสียชีวต
เข ้าใจผิด เป็ นต ้น)
(10) ตกลงมาจากเครน (เช่น ของทีเผลอวางทิงไว ้บนเครนหรือชินส่วนทีหลวมของเครน)
(11) มีผู ้เสียชีวต
ิ จากถูกไฟดูด (เนืองจากสัมผัสกับสายไฟเปลือยไร ้ฉนวนหุ ้ม ลืมปิ ดแหล่งจ่ายไฟหลัก เผลอเปิ ดสวิตช์แหล่ง
จ่ายไฟ เป็ นต ้น)

68 (th)

บทที 3
ความรูเ้ กียวก ับเครืองต้นกําล ังและกระแสไฟฟ้า
1
1.1

กระแสไฟฟ้า (หน้า 96)
แรงด ันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน (หน้า 96)

ถังพักนํ า
แบตเตอรี

วาล์ว

สวิตช์
ท่อนํ า

ลวด

ระดับนํ า

แรงดันไฟฟ้ า
การไหลของนํ า

กระแสไฟฟ้ า
กังหันนํ า

ตะเกียง

นํ า

วงจรไฟฟ้ า

ถังพักนํ า

แบตเตอรี

กังหันนํ า

ตะเกียง

วาล์ว

สวิตช์

ท่อนํ า

ลวด

รูปภาพ 3-1 แผนผังแสดงวงจรไฟฟ้ าเมือเทียบกับนํ า

69 (th)

2
2.1

อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครน (หน้า 101)
ั ัสแม่เหล็กสา
ํ หร ับการเดินสาย (หน้า 105)
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์และหน้าสมผ

เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์สําหรับ
ระบบสายไฟหลัก

แมกเนติกคอนแทคเตอร์หลัก

รูปภาพ 3-2 แผงป้ องกันทีใช ้ร่วมกัน

รูปภาพ 3-3 เครืองตัดไฟรัว

70 (th)

3
3.1

่ มวงจรไฟฟ้า (หน้า 116)
การตรวจสอบและการซอ
อ ันตรายจากไฟดูด (หน้า 118)

ไฟดูด (การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้ า) คือปฏิกริ ย
ิ าทางกายทีแสดงออกด ้วยความเจ็บปวดและผลกระทบอืนๆ ทีเกิดขึนเมือ
กระแสไฟฟ้ าแล่นผ่านร่างกาย ระดับของผลกระทบทีเกิดขึนกับร่างกายมนุษย์จะแตกต่างกันตามสภาพการณ์ เช่น ความเร็ว
ของกระแสไฟฟ้ า เวลาทีถูกดูด ประเภทของกระแสไฟฟ้ า (ไฟฟ้ ากระแสตรงหรือกระแสสลับ) ลักษณะทางกายและสุขภาพของ
ผู ้ถูกไฟดูด เป็ นต ้น โดยความเร็วของกระแสไฟฟ้ าและเวลาทีถูกไฟดูดถือเป็ นสองปั จจัยทีมีผลมากเป็ นพิเศษ
โดยทัวไป เกณฑ์ทใช
ี ้ประเมินอันตรายทีเกิดจากไฟดูดมักระบุได ้ด ้วยค่าของกระแสไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ด ี คณะ
ี
กรรมาธิการด ้านเทคนิคไฟฟ้ าระหว่างประเทศ (International Electrotechnical Commission (IEC)) ได ้ใช ้ผลิตภัณฑ์ทมี
กระแสไฟฟ้ านันและเวลาเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน ซึงดูรายละเอียดได ้จากรูปภาพ 3-4 ภาพนีแสดงค่าเมือกระแสไฟฟ้ าไหล
ิ จากภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงใน 1,000 mS (มิลลิ
จากมือซ ้ายไปยังเท ้าทังสองข ้าง และความเสียงทีจะเสียชีวต
ซีเมนต์) หากถูกไฟฟ้ า 50 mA ดูด หรือใน 500 mS สําหรับกระแสไฟฟ้ า 100 mA และใน 10 mS สําหรับกระแสไฟฟ้ า
500 mA ตามลําดับ อย่างไรก็ด ี หากมีกระแสไฟฟ้ าปริมาณมากไหลผ่านร่างกายมนุษย์เมือสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้ าสูง ผู ้ทีถูก
ิ โดยมีเพียงแผลไฟไหม ้เท่านันหากเวลาทีเป็ นสือนํ าไฟฟ้ าสันมาก
ไฟดูดอาจรอดชีวต
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ระยะเวลาทีกระแสไฟฟ้าไหล t

กระแสไฟฟ้าทีไหลเข้าสูร่ า่ งกาย IB

โซน
AC-1

ขอบเขต
AC-1 จนถึง

ผลกระทบต่อร่างกาย
รับรู ้ได ้แต่มก
ั ไม่มป
ี ฏิกริ ย
ิ า “ตืนตกใจ”

0.5 mA เส ้นโค ้ง a
AC-2

การรับรู ้และการหดตัวของกล ้ามเนือทีอยูน
่ อกการควบคุมของอํานาจจิตใจ แต่มก
ั ไม่มผ
ี ล

จนถึงเส ้นโค ้ง b

ทางสรีรวิทยาจากไฟฟ้ าทีเป็ นอันตราย

เส ้นโค ้ง b ขึนไป การหดตัวอย่างรุนแรงของกล ้ามเนือทีอยูน
่ อกการควบคุมของอํานาจจิตใจ หายใจลําบาก
ความผิดปกติชนิดกลับคืนเป็ นปกติได ้ของการทํางานของหัวใจ อาจขยับร่างกายไม่ได ้
ผลกระทบเพิมขึนตามขนาดของกระแสไฟฟ้ า ไม่คาดว่าจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะ
ต่างๆ

AC-3

AC-4

0.5 mA

1)

สูงกว่าเส ้นโค ้ง c1 อาจเกิดผลกระทบในระดับพยาธิสรีรวิทยา เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต ้นเฉียบพลัน
ภาวะหยุดหายใจ รอยไหม ้หรือเซลล์ถก
ู ทําลายในลักษณะอืนๆ ภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะ
ชนิดร ้ายแรงเพิมขึนตามขนาดของกระแสไฟฟ้ าและเวลา
c1 - c2

AC-4.1 แนวโน ้มทีจะเกิดภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงไม่เกิน 5 %

c2 - c3

AC-4.2 แนวโน ้มทีจะเกิดภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงไม่เกิน 50 %

สูงกว่าเส ้นโค ้ง c3 AC-4.3 แนวโน ้มทีจะเกิดภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงเกิน 50 %
1)

สําหรับระยะเวลาของกระแสไฟฟ้ าตํากว่า 200 ms อาการหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงเพียงแค่เริมต ้นขึนภายในช่วง
อันตรายเท่านันหากเกินค่าจํากัดทีได ้กําหนดไว ้ ในส่วนของภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิดร ้ายแรงนัน ตัวเลขนีสัมพันธ์กบ
ั
ผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ าทีไหลจากมือซ ้ายไปยังเท ้าทังสองข ้าง สําหรับกระแสไฟฟ้ าอืนๆ นัน ให ้พิจารณาปั จจัยทีมีผล
ต่อหัวใจด ้วย

รูปภาพ 3-4 ระยะเวลา/ตําแหน่งกระแสไฟฟ้ าของผลกระทบทีเกิดจากไฟฟ้ ากระแสสลับ (15 Hz ถึง 100 Hz) กับบุคคลต่างๆ
ทีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านจากมือซ ้ายไปยังเท ้าทังสองข ้าง
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บทที 4
ํ หร ับการ
ความรูเ้ กียวก ับไดนามิกทีจําเป็นสา
ทํางานของเครน
1

ห ัวข้อทีเกียวข้องก ับแรง (หน้า 126)

1.1

สามองค์ประกอบของแรง (ดูหน้า 126)

1.2

การกระทําและปฏิกริ ย
ิ า (ดูหน้า 127)

1.3

การรวมแรงย่อย (หน้า 127)

เมือดูจากรูปภาพ 4-1 a ขณะทีคนสองคนใช ้เชือกดึงตอไม ้ ตอไม ้จะถูกดึงไปตามทิศทางของลูกศร ดังนัน เมือแรงสองแรง
กระทําบนวัตถุ แรงสองแรงนันสามารถแทนทีด ้วยแรงลัพธ์หนึงแรง (แรงรวม) ทีมีผลแบบเดียวกัน

รูปภาพ 4-1 การรวมแรงย่อย
รูปภาพ 4-1 b อธิบายวิธค
ี ้นหาแรงลัพธ์ กําหนดแรงลัพธ์ F1 และ F2 ทีกระทําบนจุด O จากสองทิศทางทีแตกต่างกันได ้ด ้วย
การวาดสีเหลียมด ้านขนาน (OADB) โดยมีสองแรงนีอยูบ
่ นด ้านสองด ้าน เส ้นแนวทะแยง R ในรูปภาพแทนขนาดและทิศทาง
ของแรงลัพธ์ทจะต
ี
้องระบุ ลักษณะนีเรียกว่ากฎสีเหลียมด ้านขนาน

73 (th)

1.4

การแตกแรง (หน้า 128)

“การแตกแรง” คือกระบวนการเพือแยกแรงทีกระทําต่อวัตถุออกเป็ นสองแรงหรือมากกว่านัน ณ มุมของแต่ละแรง แต่ละส่วนที
แบ่งแรงออกนันเรียกว่า “องค์ประกอบ” หรือ “แรงองค์ประกอบ” ของแรงตังต ้น
หากต ้องการค ้นหาองค์ประกอบของแรง จะต ้องใช ้สีเหลียมด ้านขนานของแรงตามทีปรากฏใน “การรวมแรงย่อย” ในลําดับย ้อน
กลับเพือแบ่งแรงออกเป็ นสองแรงหรือมากกว่านัน ณ มุมของอีกแรงหนึง
ลองกลับมาดูรป
ู ชายคนหนึงทีกําลังลากเลือนเช่นทีแสดงในรูปภาพ 4-2 a เพือใช ้เป็ นตัวอย่าง เนืองจากเขาดึงเชือกออกจาก
ตัวไปยังมุมทีพืน เช่น การดึงขึน เลือนจึงขยับแนวนอน (ตามยาว) แต่กข
็ ยับในแนวดิงไปพร ้อมๆ กันด ้วย ดังนัน เราจึงต ้องหา
ขนาดจริงๆ ของแรงทีดึงแคร่ในแนวนอน

แรง F

แรง F

O

O

รูปภาพ 4-2 การแตกแรง
เช่นทีเห็นในรูปภาพ 4-2 b แรง F (OA) ถูกแบ่งออกเป็ น F1 (OB) และ F2 (OC) โดยใช ้กฎสีเหลียมด ้านขนานแบบย ้อนกลับ
นีคือการแตกของแรง และพบว่าแรงแนวนอนของเลือนได ้กลายเป็ น F1 (OB)
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1.5

โมเมนต์ของแรง (หน้า 129)

หากจะหมุนน็ อตด ้วยประแจรูปตัวซี คุณจะออกแรงน ้อยลงหากคุณจับประแจใกล ้ๆ กับปลายสุดของด ้ามประแจ เมือเทียบกับที
คุณจับประแจตรงกลางด ้าม

รูปภาพ 4-3 ขนาดของแรงและความยาวแขน

จุดรับนํ าหนัก

รูปภาพ 4-4 โมเมนต์ของแรงเฉลีย
ปริมาณทีแทนทีด ้วยผลิตภัณฑ์ทมี
ี ขนาดของแรง และความยาวแขน ในลักษณะทีสัมพันธ์กบ
ั แกนของการหมุนทีให ้ หรือจุดรับ
นํ าหนักทีให ้ตามทีอธิบายไว ้ข ้างต ้น ซึงปริมาณนีเรียกว่า “โมเมนต์ของแรง”
เมือกําหนดขนาดของแรงทีให ้เป็ น F และความยาวแขนทีให ้เป็ น L โมเมนต์ของแรง M สามารถเขียนได ้เป็ น M = F x L โดย
ขนาดของแรง F จะมีหน่วยเป็ น N (นิวตัน) และความยาวแขน L จะมีหน่วยเป็ น m (เมตร) ทําให ้โมเมนต์ของแรง M สามารถ
แสดงเป็ น N·m (นิวตันเมตร)
M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2

75 (th)

รูปภาพ 4-5 โมเมนต์ททํ
ี างานบนเครนแบบเสาตัง
ิ
ิ
โดยปกติโมเมนต์จะทํางานเพือหมุนวัตถุตามเข็มนาฬกาหรื
อทวนเข็มนาฬกา
เมือแรงกระทําในทิศทางเดียวกัน แรงจะรวมเข ้าด ้วยกันเพือให ้โมเมนต์ทใหญ่
ี
ขน
ึ เมือแรงกระทําในทิศทางตรงกันข ้ามกัน
แรงสามารถยกเลิกอีกแรงหนึงได ้ หากต ้องการค ้นหาผลรวมหรือสมดุลของโมเมนต์สองโมเมนต์หรือมากกว่านัน คุณจะต ้อง
พิจารณาถึงทิศทางการหมุนของแต่ละโมเมนต์

76 (th)

1.6

สมดุลของแรงคูข
่ นาน (หน้า 133)

รูปภาพ 4-6 แสดงภาพคนงานกําลังแบกนํ าหนักบรรทุกคูห
่ นึงทีปลายเสา เพือแบกนํ าหนักบรรทุกให ้สมดุลบนบ่า ต ้องถือเสา
ตรงกลางหากนํ าหนักบรรทุกทังสองอย่างมีนําหนักเท่ากัน แต่หากนํ าหนักไม่เท่ากัน ให ้แบกเสาในจุดทีใกล ้กับนํ าหนักบรรทุก
ทีหนักกว่า เนืองจากความจําเป็ นต ้องสร ้างสมดุลให ้กับโมเมนต์ของแรง

แกนของการหมุน

รูปภาพ 4-6 สมดุลของแรงคูข
่ นาน
ในแผนภาพนี เราลองศึกษาโมเมนต์ของแรงโดยบ่าของคนงานคือแกนของการหมุน ขณะทีนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกสองชิน
ทีให ้เป็ น m1 และ m2 และจุดทีรองรับนํ าหนักบรรทุกบนเสา (ระยะห่างแนวนอนระหว่างนํ าหนักบรรทุกและไหล่) คือ L1 และ
L2
โมเมนต์ตามเข็มคือ: M1 = 9.8 x m1 x L1
โมเมนต์ทวนเข็มคือ: M2 = 9.8 x m2 x L2
ี ร่ อบๆ แกนของการหมุนจะมีสมดุล (M1 = M2) ตามภาพด ้านล่าง:
โมเมนต์ทอยู
9.8 x m1 x L1 = 9.8 x m2 x L2

(1)

m1 x L1 = m2 x L2

(2)

m1 x L1 = m2 x (L - L1)

(3)

m1 x L1 = m2 x L - m2 x L1

(4)

m1 x L1 + m2 x L1 = m2 x L

(5)

L1 x (m1 + m2) = m2 x L

(6)

(โปรดทราบว่า L = L1 + L2)
ดังนันไหล่ของคนงานก็เปรียบเสมือนแกนของการหมุนทีรองรับนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก (m1 + m2)
เราสามารถเขียนสูตร (6) ใหม่ได ้ดังนี:
L1 =

m2
m1 + m2

xL

นํ าหนักบรรทุกจะมีสมดุลได ้หากแบกเสาในจุดทีกําหนดไว ้ด ้วยการแบ่งเสาออกเป็ นสัดส่วนย ้อนกลับกับนํ าหนักของนํ าหนัก
บรรทุก m1 และ m2

77 (th)

2

มวลและจุดศูนย์ถว่ ง (หน้า 135)

โปรดดูทตํ
ี าราเรียน

3
3.1

การเคลือนที (หน้า 140)
อ ัตราเร็วและความเร็ว (หน้า 141)

อัตราเร็วคือปริมาณทีแสดงว่าวัตถุเคลือนทีได ้เร็วมากน ้อยเพียงใด ซึงจะแทนทีด ้วยระยะทางทีวัตถุเคลือนทีและแสดงความ
ยาวของหน่วยเวลา
หากวัตถุเคลือนทีเหมือนๆ กันในระยะ 50 เมตรใน 10 วินาที อัตราเร็วของวัตถุคอ
ื 5 m/s อัตราเร็วของวัตถุทเคลื
ี
อนทีเหมือน
กันแสดงเป็ นผลลัพธ์ทได
ี ้จากการหารระยะทางทีวัตถุเคลือนทีในช่วงเวลาหนึงทีแท ้จริงด ้วยจํานวนหน่วยความยาวของเวลาที
ต ้องการ ซึงเขียนได ้ดังนี:
ความเร็ว (v) =

ระยะทาง (L)
เวลา (t)

หน่วยอัตราเร็วทีใช ้กันทัวไปประกอบด ้วยเมตรต่อวินาที (m/s), เมตรต่อนาที (m/min) และกิโลเมตรต่อชัวโมง (km/h)
ในการพิจารณาเรืองการเคลือนทีของวัตถุ การดูแค่เรืองของอัตราเร็วเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เราจะต ้องค ้นหาทิศทาง
การเคลือนทีด ้วย และคําว่า “ความเร็ว” จึงมักนํ ามาใช ้บ่อยๆ ในความหมายของปริมาณทีแสดงทังทิศทางและความเร็วในการ
เคลือนที

3.2

ความเฉือย (หน้า 142)

รูปทรงวัสดุจะคงสภาพเดิมหากอยูก
่ บ
ั ที แต่ถ ้ามีการเคลือนที รูปทรงวัสดุกจ
็ ะเคลือนทีในทิศทางเดียวกันไปเรือยๆ เว ้นแต่จะ
ถูกกระทําจากแรงภายนอกบางแรง แนวโน ้มเช่นนีเรียกว่า “ความเฉือย”

รูปภาพ 4-7 ความเฉือย

78 (th)

3.3

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง (หน้า 143)

ในรูปภาพ 4-8 เมือคนถือลูกตุ ้มเริมเหวียงลูกตุ ้มเป็ นวงกลมอย่างรวดเร็ว มือของเขาจะถูกดึงเข ้าไปหาลูกตุ ้ม
่ ายในทีอยูบ
สิงนีเรียกว่าแรงภายใน (ซึงในกรณีนี แรงทีดึงเข ้าสูภ
่ นลูกตุ ้มผ่านทางเส ้นลวด) เพือทําให ้วัตถุหมุนไปเรือยๆ ซึงเรา
่ น
่ น
เรียกว่า “แรงสูศ
ู ย์กลาง” แรงสูศ
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลางมีขนาดเท่ากันแต่อยูต
่ รงกันข ้ามกัน

แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลาง

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลาง
ทิศทางของเส ้นสัมผัสวงกลม

ศูนย์กลาง
ทิศทางของเส ้นสัมผัสวงกลม

่ น
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง
รูปภาพ 4-8 แรงสูศ
จากรูปภาพ 4-9 หากหมุนนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วเร็วขึน แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลางจะยิงรุนแรงขึน ทําให ้นํ าหนักบรรทุก
่ บ
ั ที สภาพนีจะเพิมโมเมนต์ของแรงที
เคลือนทีออกไปมากขึน เมือเทียบกับสถานการณ์ทนํ
ี าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วอยูก
ทํางานและทําให ้เครนแบบเสาตังล ้มได ้

รัศมีการทํางานก่อนการแกว่ง
รัศมีการทํางานในระหว่างการแกว่ง

รูปภาพ 4-9 การเหวียงออกด ้านนอกของนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วและรัศมีการทํางานทีเปลียนไป
เนืองจากแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

79 (th)

4

บล็อกรอก (หน้า 145)

บล็อกรอกนํ ามาใช ้เพือช่วยเครนยกนํ าหนักบรรทุกขนาดหนัก บล็อกรอกสามารถเปลียนแปลงทิศทางของแรง และลดปริมาณ
แรงทีจําเป็ นต ้องใช ้เพือยกนํ าหนักบรรทุก ซึงทําให ้ยกวัตถุทหนั
ี กมากได ้ง่ายขึน รอกแบ่งออกเป็ นหลายประเภทดังต่อไปนี:

4.1

ั
รอกแบบสเตชนนารี
(หน้า 145)

รอกประเภทนีจะยึดอยูใ่ นตําแหน่งเฉพาะตามทีปรากฏในรูปภาพ 4-10 สิงทีคุณต ้องทําเพือยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยรอกแบบสเต
ชันนารีคอ
ื ดึงปลายอีกด ้านหนึงของเชือกลง หรือพูดอีกอย่างหนึงคือ อุปกรณ์นจะเปลี
ี
ยนแค่ทศ
ิ ทางของแรงทีป้ อนเข ้าไป ส่วน
ขนาดของแรงไม่เปลียนแปลง เช่น หากจะยกนํ าหนักบรรทุกขึน 1 เมตร คุณต ้องดึงเชือกลงไป 1 เมตร

ดึง 1 ม.

จะยกขึน 1 ม.

รูปภาพ 4-10 รอกแบบสเตชันนารี

80 (th)

4.2

รอกเดียวชนิดเคลือนทีได้ (หน้า 146)

นีคือรอกแบบเดียวกับทีใช ้กับบล็อกตะขอของเครน จากทีเห็นในรูปภาพ 4-11 รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้จะทํางานได ้ด ้วยการ
ขยับปลายเชือกด ้านหนึงขึนและลง (A ในแผนภาพ) โดยเชือกเส ้นนีต ้องวิงอยูบ
่ นล ้อหรือล ้อทีมีปลายเชือกตรึงอยูอ
่ ก
ี ด ้านหนึง
ตัวรอกเองจะเลือนขึนหรือลงพร ้อมๆ กับแบกนํ าหนักบรรทุกไว ้ตามการเคลือนทีแนวดิงของปลายเชือก A คุณสามารถใช ้
อุปกรณ์นยกนํ
ี
าหนักบรรทุกได ้โดยออกแรงเท่ากับครึงหนึงของนํ าหนัก (แรงดึงลงทีได ้จากมวล) ของนํ าหนักบรรทุก (โดย
ตังสมมุตฐิ านว่า รอกไม่มแ
ี รงเสียดทาน) แต่เมือดึงเชือก 2 เมตร เป็ นต ้น นํ าหนักบรรทุกจะขยับขึนเพียง 1 เมตร ซึงก็คอ
ื ครึง
หนึงของความยาวของเชือกทีถูกดึง พูดอีกนัยหนึงก็คอ
ื รอกใช ้แรงป้ อนเข ้าน ้อยลงเพือยกนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกทีให ้
แต่ต ้องดึงเชือกยาวมากกว่าเดิมมาก
ขณะเดียวกัน ทิศทางของแรงป้ อนเข ้ายังคงไม่เปลียนแปลงขณะทีดึงเชือกขึนทุกครังทียกนํ าหนักบรรทุก

รูปภาพ 4-11 รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้

81 (th)

4.3

รอกพวง (หน้า 147)

บล็อกรอกหลายๆ แบบทีทํามาจากรอกแบบสเตชันนารีและรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้จะยกนํ าหนักบรรทุกทีหนักมากขึนหรือลง
ั พันธ์กน
ได ้ด ้วยแรงไม่มากแต่สม
ั การรวมรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สามตัวและรอกแบบสเตชันนารีสามตัวตามทีเห็นในรูปภาพ
4-12 จะสามารถยกนํ าหนักบรรทุกโดยใช ้แรงเท่ากับหนึงในหกของนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกเท่านัน โดยมองข ้ามเรืองแรง
เสียดทานและมวลของรอก อย่างไรก็ด ี รอกจะยกนํ าหนักบรรทุกได ้เพียงหนึงในหกของหนึงเมตรจากการดึงเชือกยาวทุกๆ
หนึงเมตร ซึงหมายความว่า ความเร็วของการยกหรือการลดนํ าหนักบรรทุกลงคือหนึงในหกของความเร็วของแรงทีป้ อนเข ้า
1
x Fw
2xn
F: แรงเพือดึงเชือก
Fw: นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก
F=

Vm =
v:
Vm:

1
xv
2xn
ความเร็วในการพัน
ความเร็วการยกของนํ าหนักบรรทุก

L = 2 x n x Lm
L:
ความยาวในการพัน
Lm: ระยะทางในการยกของนํ าหนักบรรทุก

รูปภาพ 4-12 รอกพวง (รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สามตัว)
ภาพทีแสดงในรูปภาพ 4-13 คือตัวอย่างของรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สีตัวสําหรับเครน

รูปภาพ 4-13 รอกพวง (รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สีตัวสําหรับเครน)

82 (th)

5

นําหน ักบรรทุก (หน้า 148)

นํ าหนักบรรทุกคือแรงทีกระทําบนวัตถุจากด ้านนอก (เช่น แรงภายนอก) นํ าหนักบรรทุกสามารถจําแนกออกได ้หลายแบบตาม
วิธท
ี แรงกระทํ
ี
าบนวัตถุทเกี
ี ยวข ้อง

5.1

การจําแนกประเภทตามทิศทางของแรง

แรงดึง
แรงดึงจะดึงเชือกด ้วยแรง F ทีทํางานบนแกนตามแนวยาวของเชือกเหมือนทีแสดงในรูปภาพ 4-14 ตัวอย่างทีพบได ้โดยทัวไป
คือ นํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
่ นลวดสลิงทีกําลังยกสินค ้า

รูปภาพ 4-14 แรงดึง

ค่าแรงอ ัด
ค่าแรงอัดทํางานในทิศทางทีตรงกันข ้ามกับแรงดึงเช่นทีแสดงไว ้ในรูปภาพ 4-15 เพือบีบอัดเชือกตามแนวยาวด ้วยแรง F คุณ
จะเห็นตัวอย่างโดยทัวไปของค่าแรงอัดได ้จากแรงทีทํางานบนขาคํายันของเครนสนาม

รูปภาพ 4-15 ค่าแรงอัด

83 (th)

แรงเฉือน
แรงเฉือนทํางานเหมือนกับกรรไกรทีตัดวัสดุ เมือเจอกับแรง F เช่นทีแสดงในภาพรูปภาพ 4-16 โบลท์หวั เหลียมอาจถูกตัด
ตามระนาบทีขนานกับทิศทางของ F หากแรงนีแข็งแรงมาก การกระทําของแรงในลักษณะนีเรียกว่า “แรงเฉือน”

รูปภาพ 4-16 แรงเฉือน

โมเมนต์ด ัด
คานทียันปลายทังสองด ้านอาจโค ้งงอได ้หากแรง F ทีตังฉากกับแกนตามยาวทํางานบนคานเหมือนทีแสดงในรูปภาพ 4-17 a
เราเรียกการกระทําลักษณะนีของแรงว่า “โมเมนต์ดด
ั ” ตัวอย่างของโมเมนต์ดด
ั ดูได ้จากนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกหรือรอกที
ทํางานบนคานของเครนเหนือศีรษะ หรือหอคอยหรือเสาตังของเครนแบบเสาตังเช่นทีแสดงใน b

รูปภาพ 4-17 โมเมนต์ดด
ั

84 (th)

แรงบิด
เพลาอาจบิดได ้หากปลายด ้านหนึงของเพลายึดอยูก
่ บ
ั ที และอีกด ้านหนึงเจอกับแรง F ทีทํางานในสองทิศทางทีตรงกันข ้ามกัน
บนเส ้นรอบวงเช่นทีอธิบายไว ้ในรูปภาพ 4-18 การทํางานของแรงในลักษณะนีเรียกว่า “แรงบิด” คุณจะพบตัวอย่างของแรง
ลักษณะนีในจุดทีเพลาของเครืองกว ้านถูกดึงและบิดด ้วยลวดสลิง

รูปภาพ 4-18 แรงบิด

แรงผสม
องค์ประกอบเชิงกลของเครนได ้รับผลกระทบบ่อยครังจากแรงหลายๆ แรงทีอธิบายไว ้ก่อนหน ้านีมากกว่าจากการกระทําของ
แรงใดแรงหนึง ตัวอย่างเช่น ลวดสลิงและตะขอต่างขึนอยูก
่ บ
ั ทังแรงดึงและโมเมนต์ตด
ั ขณะทีเพลาในชุดกําลังโดยทัวไปจะ
เปลียนแปลงตามโมเมนต์ตด
ั และแรงบิด

85 (th)

5.2

การจําแนกตามอ ัตราเร็วของนําหน ักบรรทุก

นําหน ักบรรทุกสถิต
นํ าหนักบรรทุกสถิตหมายถึงนํ าหนักบรรทุกทีมีขนาดทีไม่ผน
ั แปร และทิศทางของแรงเหมือนกับนํ าหนักตายของโครงสร ้างเครน

นําหน ักบรรทุกไดนามิก
นํ าหนักบรรทุกไดนามิก ซึงจะผันแปรตามขนาด จะอยูใ่ นประเภทใดประเภทหนึงได ้แก่ ประเภทแรกคือนํ าหนักบรรทุกซําทีจะ
ผันแปรต่อเนืองไปตามกาลเวลา และอีกประเภทหนึงคือนํ าหนักกระแทกทีจะปรับใช ้แรงกับวัตถุในทันทีในระยะเวลาทีสันมาก
นํ าหนักบรรทุกซํายังสามารถแบ่งออกเป็ นนํ าหนักบรรทุกทีกระทําครังเดียว และนํ าหนักบรรทุกทีกระทําสองครัง โดยอย่างแรก
มักทํางานในทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วและเวลาจะแตกต่างกันเหมือนกับนํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
่ นองค์ประกอบของเครนเช่น
เดียวกันลวดสลิงและลูกปื นรอก ขณะทีอย่างหลังจะแตกต่างตามเวลาทังในส่วนของทิศทางและขนาด อย่างเช่นนํ าหนัก
บรรทุกทีอยูบ
่ นเพลาเกียร์
เครืองจักรหรือโครงสร ้างอาจหักได ้ภายใต ้นํ าหนักบรรทุกไดนามิกแบบใดแบบหนึงเหล่านีแม ้ขนาดของนํ าหนักบรรทุกจะน ้อย
กว่านํ าหนักบรรทุกสถิตมาก ปรากฏการณ์นเรี
ี ยกว่า “การหักเนืองจากความล ้า” ซึงเกิดขึนจากความล ้าของวัสดุ ซึงคิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ทชั
ี ดเจนของความล ้าทีเกิดขึนจริง นํ าหนักกระแทกมีสาเหตุมาจากการหักอย่างรุนแรงในระหว่างการคลายลวดสลิง
ออก หรือการยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยความเร็วสูงสุดขณะทีลวดสลิงหลวม ในกรณีนี มีการใช ้นํ าหนักบรรทุกมากกว่านํ าหนัก
บรรทุกมากเนืองจากนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้ว
นําหน ักบรรทุกไดนามิก

นําหน ักกระทําซํา

นําหน ักกระแทก

นําหน ักบรรทุกทีกระทํา

นําหน ักบรรทุกทีกระทํา

ครงเดี
ั ยว

สองครงั

รูปภาพ 4-19 การจําแนกประเภทนํ าหนักบรรทุกไดนามิก

การจําแนกในล ักษณะอืนๆ
นํ าหนักบรรทุกสามารถจําแนกประเภทตามสถานะของการกระจายตัวของนํ าหนักบรรทุกออกเป็ นนํ าหนักบรรทุกกระทําเป็ นจุด
และนํ าหนักบรรทุกแผ่กระจาย โดยอย่างแรกเน ้นทีจุดๆ เดียวหรือพืนทีขนาดเล็กมากขณะทีอย่างหลังจะทํางานบนพืนทีกว ้าง

86 (th)

6

แรงกดด ัน (หน้า 150)

วัตถุใดก็ตามเมืออยูภ
่ ายใต ้นํ าหนักบรรทุกจะสร ้างแรงไว ้ภายใน (แรงภายใน) ทีจะทํางานเพือต ้านทานและถ่วงนํ าหนักบรรทุก
ทีนํ ามาใช ้ แรงภายในนีเรียกว่า “แรงกดดัน” ซึงความหนาแน่นจะแทนทีด ้วยขนาดของแรงต่อหนึงพืนทีหน่วย รูปภาพ 4-20
แสดงตัวอย่างของแรงทีสร ้างขึนจากแรงตามทางยาวทีกระทําบนลวด

แรงกดดัน

รูปภาพ 4-20 แรงกดดัน
แรงกดดันสามารถแบ่งออกเป็ นความเค ้นแรงดึง ความเค ้นอัดและความเค ้นเฉือน โดยแรงอย่างแรกเกิดขึนภายใต ้แรงดึง แรง
ทีสองภายใต ้แรงอัด และแรงทีสามภายใต ้แรงเฉือน จากรูปภาพ 4-20 พืนทีหน ้าตัดขององค์ประกอบเชิงโครงสร ้างภายใต ้นํ า
หนักบรรทุกทีให ้เป็ น A (mm2) และแรงดึงทีกระทําบนองค์ประกอบทีให ้เป็ น F (N) kg ทําให ้เราสามารถเขียนความเค ้นแรงดึง
ได ้ดังนี:
้ ับองค์ประกอบเชงิ โครงสร้าง (N)
แรงดึงทีนํามาใชก
ความเค้นแรงดึง =

พืนทีหน้าต ัดขององค์ประกอบเชงิ โครงสร้าง (mm2)

87 (th)

=

F
A

(N/mm2)

7

ความแข็งแรงของลวดสลิง ตะขอและเฟื องสลิงอืนๆ (หน้า 152)

ลวดสลิง ตะขอหรือเฟื องสลิงอืนๆ อาจแข็งแรงไม่เท่ากันตามวัสดุทใช
ี ้ แม ้จะมีขนาดและรูปทรงเหมือนกัน วัสดุเหล่านียัง
ผันแปรตามแรงทีกําลังมากกว่านํ าหนักของตัวนํ าหนักบรรทุกทียกเนืองจากนํ าหนักดังกล่าวจะกระจําอย่างรุนแรงบนวัสดุ ทําให ้
วัสดุล ้าจากการใช ้นํ าหนักบรรทุกซําไปซํามา เมือพิจารณาจากปั จจัยเหล่านี เราจึงต ้องดําเนินมาตรการเพือกําหนดมาตรฐาน
การอ ้างอิงทีตํากว่านํ าหนักบรรทุก ณ จุดทีเฟื องสลิงทีเลือก เช่น ลวดสลิงหรือตะขอ อาจหักได ้ ก่อนจัดหาวิธก
ี ารเพือหลีก
เลียงการใช ้เฟื องสลิงสูงกว่านํ าหนักบรรทุกอ ้างอิง และเพือนํ าเสนอวิธก
ี ารทีมีประสิทธิภาพเพือการเปรียบเทียบโดยตรง
ระหว่างนํ าหนักบรรทุกอ ้างอิงกับนํ าหนักบรรทุกทีแท ้จริงทีจะอยูบ
่ นเฟื องสลิง เพือให ้ยกนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างปลอดภัยและ
ราบรืน

แรงดึงขาด
แรงดึงขาดคือแรงสูงสุดทีทําให ้ลวดสลิงหนึงเส ้นขาด (หน่วย: kN)

ั ว
่ นความปลอดภ ัย
ค่าสดส
อัตราส่วนของแรงดึงขาดของลวดสลิงและโซ่ตอ
่ แรงสูงสุดทีนํ ามาใช ้กับลวดสลิงและโซ่นันเรียกว่า “ค่าสัดส่วนความปลอดภัย”
ค่าสัดส่วนความปลอดภัยกําหนดได ้จากการพิจารณาประเภท รูปทรง วัสดุและการใช ้วิธก
ี ารใช ้เฟื องสลิง ดูข ้อมูลค่าสัดส่วน
ความปลอดภัยสําหรับเฟื องสลิงได ้จากรายละเอียดทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยสําหรับเครน
●

ลวดสลิง: 6 เส ้นหรือมากกว่า

●

โซ่: 5 เส ้นหรือมากกว่า หรือ 4 เส ้นหรือมากกว่าเมือตรงตามเงือนไขทีกําหนด

●

ตะขอ สเก็น: 5 อันหรือมากกว่า (ดูหน ้า 155 เพือตรวจสอบนํ าหนักบรรทุกการทํางานของสเก็น)

นอกจากลวดสลิงและโซ่แล ้ว การใช ้เชือกไฟเบอร์ เช่น สายเข็มขัดสลิงและสลิงกลมเริมแพร่หลายมากขึน แม ้กฎระเบียบเหล่า
นีไม่ได ้กล่าวถึงค่าสัดส่วนความปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี แต่มาตรฐานของสมาคมเครนแห่งญีปุ่ นได ้ระบุถงึ ค่าสัดส่วนความ
ปลอดภัยไว ้ดังนี
●

แคล ้มป์ ยึดและแฮคเกอร์: 5 อันหรือมากกว่า

●

สายเข็มขัดสลิง สลิงกลม: 6 เส ้นหรือมากกว่า

นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยมาตรฐาน
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน (หรือนํ าหนักบรรทุกการทํางานมาตรฐาน) คือนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีสามารถยกในแนวดิงได ้
เมือใช ้ลวดสลิงเส ้นเดียว โดยพิจารณาค่าสัดส่วนความปลอดภัยนี ค่าดังกล่าวสามารถคํานวณได ้โดยใช ้สมการต่อไปนี
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน (t) = แรงดึงขาด (kN) / 9.8 x ค่าสัดส่วนความปลอดภัย

88 (th)

นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัย
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัย (หรือนํ าหนักบรรทุกการทํางาน) คือนํ าหนักบรรทุกสูงสุด (t) ทีสามารถยกได ้ในแนวดิงด ้วยลวดสลิง
หรือโซ่ โดยดูจากจํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง เฟื องสลิงบางชนิดแสดงนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยในรูปของพิกด
ั โหลด
หรือนํ าหนักบรรทุกการทํางาน

นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยของตะขอสลิงและเฟื องสลิง
ผู ้ผลิตจะพิจารณาเรืองค่าสัดส่วนความปลอดภัย เมือระบุถงึ พิกด
ั นํ าหนักหรือนํ าหนักบรรทุกการทํางานของตะขอสลิงและเฟื อง
สลิง

(b) สเก็นตรง

(a) สเก็นห่วงโบว์

รูปภาพ 4-21 สเก็น

89 (th)

8
8.1

ั ันธ์ระหว่างจํานวนของลวดสลิงและนําหน ักบรรทุก (หน้า 155)
ความสมพ
้ ับลวดสลิง (หน้า 155)
นําหน ักบรรทุกทีใชก

นํ าหนักบรรทุกทีใช ้กับลวดสลิงจะแตกต่างกันตามนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก จํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง

จํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง
ี ลิงด ้วยลวดสองเส ้นและจุดสองจุด วิธส
ี ลิงด ้วยลวด
จํานวนของลวดสลิงจะแสดงเป็ นวิธส
ี ลิงด ้วยลวดสองเส ้นและจุดสองจุด วิธส
ี ลิงด ้วยลวดสีเส ้นและจุดสีจุด หรือในแบบทีคล ้ายกันนี โดยดูจากจํานวนของจุดทีใช ้สลิงบนนํ าหนัก
สามเส ้นและจุดสามจุด วิธส
บรรทุก ดูมม
ุ ของสลิง (มุมระหว่างลวดสลิงทียึดเข ้ากับตะขอ) ได ้จากตําราเรียน (รูปภาพ 4-39, หน ้า 156)
เมือใช ้ลวดสลิงสองเส ้นยกนํ าหนักบรรทุกเหมือนทีปรากฏในรูปภาพ 4-22 แรงทีรองรับนํ าหนัก m ของนํ าหนักบรรทุกคือแรง
ลัพธ์ (F) ของแรงดึง (F1, F2) ซึงแต่ละแรงมากกว่าค่าของ F/2 สําหรับแรงของนํ าหนักทีกําหนด แรงดึง F1 และ F2 จะเพิมขึ
นเมือมุมของสลิงเพิมขึน
นอกจากนัน องค์ประกอบแนวนอน P ของแรงดึง F1 และ F2 ยังจะเพิมขึนพร ้อมๆ กับมุมของสลิง องค์ประกอบแนวนอน P นีจะ
ทําหน ้าทีเป็ นแรงอัดบนนํ าหนักบรรทุก และดึงลวดสลิงเข ้ามาด ้านใน จึงต ้องใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือสลิงมีมม
ุ ทีกว ้าง

นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก (t)
9.8 x m (kN)
แรงดึงของลวดสลิง (kN)
แรงลัพธ์ (kN)
F = Fw
แรงทีดึงลวดสลิงเข ้าหาตัว (kN)
มุมของสลิง
ลวดสลิง

รูปภาพ 4-22 แรงดึงของลวดสลิง

90 (th)

ั ว
่ นแรงดึง
ค่าสดส
ค่าสัดส่วนแรงดึงคือค่าทีจะคํานวณแรง (แรงดึง) ทีใช ้กับลวดสลิงเส ้นเดียวสําหรับแต่ละมุมของสลิง แรง (แรงดึง) บนลวด
สลิงเส ้นเดียวคํานวณได ้ด ้วยการค ้นหาค่าสัดส่วนแรงดึงและจํานวนของลวดสลิงแม ้จํานวนของลวดสลิงจะเปลียนแปลง ใน
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงของลวดสลิงและแรงดึง ให ้ดูทตํ
ี าราเรียน (ตาราง 4-4, หน ้า 157)
รูปภาพ 4-23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงและแรงดึงของลวดสลิง ซึงแสดงให ้เห็นว่าขณะทีมุมของสลิงเพิมขึน เรา
จําเป็ นต ้องใช ้ลวดสลิงทีหนาขึนแม ้นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกยังไม่เปลียนแปลงเนืองจากแรงดึงทีใช ้กับลวดสลิงเพิมขึน ถ ้ามุม
ของสลิงเพิมมากเกินไป ห่วงของลวดสลิงอาจเลือนหลุดออกจากตะขอ ดังนันจึงต ้องรักษามุมของสลิงไว ้ไม่ให ้เกิน 60 องศา

รูปภาพ 4-23 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงและแรงดึง

ั ว
่ นฐานนิยม
ค่าสดส
(ดูตาราง 4-5, หน ้า 157)

91 (th)

8.2

การคํานวณเพือเลือกลวดสลิง (หน้า 159)

หากจะคํานวณนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยเพือเลือกลวดสลิง ให ้ใช ้ทังค่าสัดส่วนแรงดึงและค่าสัดส่วนฐานนิยม

ั ว
่ นแรงดึง
การคํานวณด้วยค่าสดส
คํานวณนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานทีจําเป็ นสําหรับลวดสลิงเส ้นเดียวได ้ด ้วยสมการต่อไปนี
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานทีจําเป็ นสําหรับลวดสลิงเส ้นเดียว = (นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก / จํานวนของลวดสลิง ) x
ค่าสัดส่วนแรงดึง

ั ว
่ นฐานนิยม
การคํานวณด้วยค่าสดส
คํานวณนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานทีจําเป็ นสําหรับลวดสลิงเส ้นเดียวได ้ด ้วยสมการต่อไปนี
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน = นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก / ค่าสัดส่วนฐานนิยม

92 (th)

บทที 5
ั
้ า
ั
สญญาณที
ใชท
ํ งานก ับเครนสงการจากพื
น
1

ั
้ า
ั
สญญาณที
ใชท
ํ งานก ับเครนสงการจากพื
น (หน้า 160)

ั ญาณทีแน่นอนเพือใช ้กับเครน แต่งตังบุคคลทีทําหน ้าทีให ้สัญญาณดังกล่าว และ
กฎหมายบัญญัตไิ ว ้ว่า นายจ ้างจะต ้องระบุสญ
ให ้บุคคลดังกล่าวเป็ นผู ้ให ้สัญญาณ ผู ้ทีได ้รับมอบหมายต ้องให ้สัญญาณทีกําหนดขึน กฎหมายยังระบุวา่ คนงานทีเกียวข ้องกับ
การทํางานต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาณทีกําหนดขึน ด ้วยเหตุนี ผู ้ทีควบคุมเครนสังการจากพืนต ้องตรวจสอบสัญญาณจากคนให ้
สัญญาณและบังคับเครนตามสัญญาณทีได ้ ห ้ามขับขีนอกเส ้นทางทีได ้จากสัญญาณหรือโดยไม่รอสัญญาณ
จําเป็ นต ้องตรวจสอบกับคนให ้สัญญาณหากคาดการณ์ได ้ว่าอาจจะเกิดอันตรายหากทําตามสัญญาณ
ต ้องยืนยันลักษณะสัญญาณทีใช ้ก่อนล่วงหน ้าหากผู ้ทีควบคุมเครนสังการจากพืนทํางานบนไซต์งานดังกล่าว
คนควบคุมเครนยังต ้องหยุดควบคุมเครนเป็ นการชัวคราวในสถานการณ์ตอ
่ ไปนีเพือป้ องกันอุบต
ั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ดขึนจากสัญญาณ
ทีผิดพลาด
●

ั เจน
เมือสัญญาณไม่ชด

●

เมือได ้รับสัญญาณอืนนอกเหนือจากสัญญาณทีได ้กําหนดไว ้

●

เมือได ้รับสัญญาณจากคนให ้สัญญาณสองคนขึนไป

●

เมือคนทีให ้สัญญาณไม่ใช่ผู ้ทีได ้รับมอบหมายให ้ทําหน ้าทีนี

1.1

ั
สญญาณมื
อ (ดูหน้า 161 - หน้า 163)

1.2

ั
ี ง (ดูหน้า 165)
สญญาณเส
ย

93 (th)

บทที 6
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
1

กฎหมายความปลอดภ ัยเชงิ อุตสาหกรรมและสุขภาพ

กฎหมายเลขที 57 ณ วันที 8 มิถน
ุ ายน 1972
(การออกใบร ับรองการตรวจสอบและอืนๆ) หน้า 171
มาตราที 39
2. หัวหน ้าสํานักงานมาตรฐานแรงงานจะต ้องออกใบรับรองการตรวจสอบเครืองจักรทีกําหนดและอืนๆ ซึงผ่านการตรวจสอบ
การติดตังเครืองจักรเฉพาะดังกล่าวแล ้ว ตามทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าที (3) ของมาตราทีกล่าวถึงก่อนหน ้านี โดยการออก
ใบรับรองนีสอดคล ้องกับพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการ
3. หัวหน ้าสํานักงานมาตรฐานแรงงานจะต ้องรับรองใบรับรองการตรวจสอบเครืองจักรทีกําหนดและอืนๆ ซึงผ่านการตรวจ
สอบการปรับเปลียนบางส่วนหรือการกลับมาใช ้เครืองจักรเฉพาะดังกล่าว ตามการตรวจสอบทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าที (3)
ของมาตราทีกล่าวถึงก่อนหน ้านี โดยการออกใบรับรองนีสอดคล ้องกับพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรือง
แรงงานและสวัสดิการ
่ นร่วม) หน้า 173
(การจําก ัดการมีสว
มาตราที 61
ในกรณีทอุ
ี ตสาหกรรมของผู ้ใดผู ้หนึงตรงตามคําจํากัดความของข ้อกําหนด นายจ ้างจะต ้องจัดการฝึ กอบรมด ้านความ
ปลอดภัยและ/หรือสุขภาพในหัวข ้อต่างๆ ต่อไปนี ตามทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงาน
และสวัสดิการ ให ้กับผู ้ทีเพิงรับตําแหน่งใหม่ในฐานะโฟร์แมน หรือบุคคลทีให ้คําแนะนํ าหรือดูแลคนงานในการทํางาน
โดยตรง (ยกเว ้นหัวหน ้าฝ่ ายปฏิบต
ั งิ าน):
ี ารทํางานและการมอบหมายผู ้รับผิดชอบ
1. เรืองทีเกียวข ้องกับการตัดสินใจเรืองวิธก
2. เรืองทีเกียวข ้องกับวิธใี ห ้คําแนะนํ าหรือดูแลคนงาน
3. นอกจากหัวข ้อต่างๆ ทีปรากฏในสองรายการข ้างต ้นแล ้ว ให ้รวมเรืองทีจําเป็ นต่อการป้ องกันอุบต
ั เิ หตุทางอุตสาหกรรมท
เช่นทีบัญญัตไิ ว ้ในพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการ

2

้ องกฎหมายความปลอดภ ัยเชงิ อุตสาหกรรมและสุขภาพ
กฎการบ ังค ับใชข

การแก ้ไขข ้อกําหนดเลขที 13 ปี 2012
(เครืองจ ักรทีกําหนดและอืนๆ) หน้า 170
มาตราที 12
1. เครืองจักรและอืนๆ ทีบัญญัตไิ ว ้ในข ้อกําหนดตามทีปรากฏในย่อหน ้าที (1) ของมาตราที 37 แห่งกฎหมาย (ยกเว ้นกรณี
ั ว่าไมได ้นํ ามาใช ้ภายในประเทศ) จะเป็ นเครืองจักรและอืนๆ ตามรายการด ้านล่างนี:
ทีแน่ชด
3. เครนทีมีความสามารถในการยก 3 ตันหรือมากกว่า (สําหรับเครนจัดเก็บสินค ้าคือ 1 ตันหรือมากกว่า)

94 (th)

3

ํ หร ับเครน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยความปลอดภ ัยสา

การแก ้ไขพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการ เลขที 1 จาก 2006
้ องใบร ับรองการตรวจสอบ) หน้า 178
(ระยะเวลาทีมีผลใชข
มาตราที 9
หัวหน ้าสํานักงานการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานผู ้มีความสามารถ ในส่วนของเครนซึงผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์
พร ้อมหรือเครนตามทีปรากฏในรายละเอียดของย่อหน ้า (1) ของมาตราที 6 คือผู ้ทีออกใบรับรองการตรวจสอบเครน
(แบบฟอร์มเลขที 7) ให ้กับบุคคลทียืนใบสมัครตามทีสอดคล ้องกับบทบัญญัตข
ิ องย่อหน ้า (6) จากมาตราเดียวกัน
(บทบ ัญญ ัติเรืองใบร ับรองการตรวจสอบ) หน้า 178
มาตราที 10
ระยะเวลามีผลใช ้ของใบรับรองการตรวจสอบเครนคือสองปี อย่างไรก็ด ี เมือพิจารณาจากผลลัพธ์ของการตรวจสอบความ
่ ไม่
ี ถงึ สองปี
สมบูรณ์พร ้อม ระยะเวลามีผลใช ้ทีกล่าวถึงอาจจํากัดอยูท
ํ หร ับเครน) หน้า 179
(ใบร ับรองการตรวจสอบสา
มาตราที 16
นายจ ้างต ้องจัดเตรียมใบรับรองการตรวจสอบเครนของเครนทีระบุไว ้ให ้ ณ สถานทีทีจะทํางานกับเครน เมือทํางานทีต ้อง
ใช ้เครน

95 (th)

(การจําก ัดการบรรทุกนําหน ักเกิน) หน้า 180-181
มาตราที 23
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้เครนทีบรรทุกนํ าหนักเกินความสามารถทีกําหนดของเครน
2.

เว ้นแต่กล่าวถึงในรายละเอียดของย่อหน ้าก่อนหน ้า นายจ ้างอาจใช ้เครนบรรทุกนํ าหนักเกินความสามารถทีกําหนดของ
่ นการทดสอบนํ าหนักบรรทุกทีอธิบายไว ้ในย่อหน ้าที (3) ของมาตราที 6 ได ้หาก
เครน แต่ไม่เกินนํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
นายจ ้างประสบกับความยากลําบากหากต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามรายละเอียดทีปรากฏในย่อหน ้าเดียวกันเนืองจากเหตุผลทีไม่
สามารถหลีกเลียงได ้และเมือใช ้มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี:

(i)

เพือส่งรายงานกรณีพเิ ศษของเครน (แบบฟอร์มเลขที 10) เป็ นการล่วงหน ้าให ้กับหัวหน ้าสํานักงานการตรวจสอบ
มาตรฐานแรงงานผู ้มีความสามารถ

(ii)

ิ ดปกติเกิดขึนเมือทําการทดสอบนํ าหนักบรรทุกตามทีอธิบายไว ้ในย่อหน ้า (3) ของ
เพือยืนยันล่วงหน ้าว่าไม่มส
ี งผิ
มาตราที 6

(iii) เพือแต่งตังผู ้ทีจะควบคุมดูแลการทํางาน และใช ้เครนภายใต ้การควบคุมดูแลโดยตรงจากบุคคลดังกล่าว
ั
้ า
(สญญาณที
ใชท
ํ งานก ับเครน) หน้า 180-181
มาตราที 25
1.

ั ญาณทีแน่นอนเพือใช ้กับเครน แต่งตังบุคคลทีทําหน ้าทีให ้
เมือทํางานทีเกียวข ้องกับการใช ้เครน นายจ ้างจะต ้องระบุสญ
ี ลใช ้เมือมีคนควบคุมเครนเพียง
สัญญาณดังกล่าว และให ้บุคคลดังกล่าวเป็ นผู ้ให ้สัญญาณ อย่างไรก็ด ี เงือนไขนีไม่มผ
คนเดียวทีทํางานโดยเป็ นการทํางานเพียงลําพัง

2.

ผู ้ทีได ้รับการแต่งตังตามทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านี เมือมีสว่ นร่วมในงานทีระบุไว ้ในย่อหน ้าเดียวกัน ต ้องใช ้
สัญญาณตามทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าเดียวกัน

3.

คนงานทีมีสว่ นเกียวข ้องในงานทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้า (1) ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาณทีระบุไว ้ในย่อหน ้าเดียวกัน

(การจําก ัดการข ับรถ) หน้า 181
มาตราที 26
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้เครนเป็ นพาหนะเคลือนย ้ายคนงาน หรือให ้คนงานทํางานด ้วยการห ้อยตัวลงมาจากเครน

96 (th)

(การตรวจสอบด้วยต ัวเองเป็นครงคราว)
ั
หน้า 184
มาตราที 34
1.

หลังจากติดตังเครนแล ้ว นายจ ้างต ้องทําการตรวจสอบเครนทีกล่าวถึงด ้วยตัวเองเป็ นครังคราวหนึงครังทุกๆ ช่วงเวลา
ี ารใช ้เครน ซึงหมายถึงไม่ได ้นํ ามา
ภายในระยะเวลาหนึงปี อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบนีจะไม่นํามาใช ้กับช่วงทีไม่มก
ใช ้นานเกินระยะเวลาหนึงปี

2.

ในส่วนของเครนทีกําหนดไว ้ในรายละเอียดของย่อหน ้าก่อนหน ้านี นายจ ้างต ้องทําการตรวจสอบด ้วยตัวเองก่อนนํ า
กลับมาใช ้

3.

นายจ ้างต ้องทําการทดสอบนํ าหนักบรรทุกเมือทําการตรวจสอบด ้วยตัวเองตามทีกําหนดไว ้ในสองย่อหน ้าก่อนหน ้านี
อย่างไรก็ด ี ข ้อกําหนดนีไม่ได ้ใช ้กับเครนทีอยูใ่ นเงือนไขใดเงือนไขหนึงดังต่อไปนี:

(i)

เครนทีการทดสอบนํ าหนักบรรทุกเป็ นไปตามรายละเอียดของย่อหน ้า (1) ของมาตรา 40 ซึงนํ ามาใช ้งานภายในระยะ
สองเดือนก่อนการตรวจสอบด ้วยตัวเองทีกล่าวไว ้ หรือระยะมีผลใช ้ของใบรับรองการตรวจสอบเครนทีจะหมดอายุ
ภายในสองเดือนหลังจากมีการตรวจสอบด ้วยตัวเองตามทีกล่าวไว ้

(ii)

เครนทีติดตังภายในโรงงานไฟฟ้ า โรงงานย่อย เป็ นต ้น ทีมีความยุง่ ยากอย่างชัดเจนหากจะทดสอบนํ าหนักบรรทุก และ
การทดสอบนํ าหนักบรรทุกทีหัวหน ้าสํานักงานการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานผู ้มีความสามารถพิจารณาว่าไม่มค
ี วาม
จําเป็ น

4.

ั รอก การเคลือน
การทดสอบนํ าหนักบรรทุกทีระบุไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านีจะมีขนโดยทํ
ึ
าการเคลือนไหวผ่านอุปกรณ์ชก
ไปข ้างหน ้า การแกว่ง การเคลือนทีถอยหลังด ้วยรอก เป็ นต ้น ภายใต ้พิกด
ั ความเร็วขณะทีแขวนนํ าหนักบรรทุกทีมีมวล
ตรงกับความสามารถทีกําหนด

(การตรวจเช็คสภาพก่อนเริมการทํางาน) หน้า 185
มาตราที 36
เมือทํางานทีใช ้เครน นายจ ้างต ้องตรวจเช็คสภาพของเครนในส่วนต่างๆ ต่อไปนีก่อนเริมต ้นทํางานของวันดังกล่าว:
(i)

ระบบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันลวดสลิงพันเกิน เบรก คลัทช์และระบบควบคุม

(ii)

สภาพของชินส่วนช่วงบนของทางวิงและรางทีรถลากจะเดินถอยหลัง

(iii) สภาพของชินส่วนทีลวดสลิงจะลวดผ่าน
(บ ันทึกการตรวจสอบด้วยต ัวเอง เป็นต้น) หน้า 185
มาตราที 38
นายจ ้างต ้องบันทึกผลของการตรวจสอบด ้วยตัวเองและการตรวจเช็คสภาพ ตามทีอธิบายไว ้ในส่วนนี (ยกเว ้นการตรวจเช็ค
สภาพทีระบุไว ้ในมาตรา 36) และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว ้สามปี

97 (th)

่ คืนใบร ับรองการตรวจสอบ) หน้า 185
(การสง
มาตราที 52
ผู ้ทีติดตังเครนจะต ้องส่งคืนใบรับรองการตรวจสอบเครนโดยไม่ลงั เลให ้กับหัวหน ้าสํานักงานการตรวจสอบมาตรฐาน
แรงงานผู ้มีความสามารถ หากได ้เลิกใช ้หรือปรับเปลียนความสามารถในการยกของเครนลงเหลือไม่ถงึ 3 ตัน (ไม่ถงึ 1
ตันสําหรับเครนจัดเก็บสินค ้า)
ั ว
่ นความปลอดภ ัยของสลิงโซ)่ หน้า 186-187
(ค่าสดส
มาตราที 213-2
1.

ั รอกประจําเครน โมบายเครนหรือเดอร์รค
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้โซ่เป็ นอุปกรณ์ชก
ิ เว ้นแต่คา่ สัดส่วนความปลอดภัยเกินค่าที
กําหนดไว ้ในรายการต่อไปนี โดยพิจารณาจากประเภทของสลิงโซ่เป็ นสําคัญ

(i)

ี ภ
่ ายใต ้เงือนไขต่างๆ เหล่านีทังหมด: 4
โซ่ทอยู

a) เมือดึงโซ่ด ้วยแรงทีเป็ นครึงหนึงของแรงดึงขาด การยืดตัวคือ 0.5 % หรือน ้อยกว่า และ
b) ค่าความทนต่อแรงดึงคือ 400 N/mm2 หรือมากกว่าและการยืดของโซ่เท่ากับหรือมากกว่าค่าทีปรากฏในคอลัมน์ขวา
มือของตารางต่อไปนีทีสอดคล ้องกับค่าความทนต่อแรงดึงทีแสดงไว ้ในคอลัมน์ซ ้ายของตารางเดียวกัน
ความทนต่อแรงดึง (N/mm2)

การยืดตัว (%)

400 หรือมากกว่าและน ้อยกว่า 630

20

630 หรือมากกว่าและน ้อยกว่า 1000

17

1000 หรือมากกว่า

15

(ii)

โซ่ไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้เงือนไขก่อนหน ้านี: 5

2.

ค่าสัดส่วนความปลอดภัยทีระบุไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านีคือค่าทีได ้จากการหารแรงดึงขาดของสลิงโซ่ด ้วยค่าของนํ าหนัก
บรรทุกสูงสุดทีนํ ามาใช ้กับสลิงโซ่ทระบุ
ี ไว ้

ั ว
่ นความปลอดภ ัยของตะขอและอืนๆ) หน้า 187
(ค่าสดส
มาตราที 214
1.

ั รอกของเครน โมบายเครนหรือเดอร์รค
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้ตะขอหรือสเก็นเป็ นอุปกรณ์ชก
ิ เว ้นแต่คา่ สัดส่วนความ
ปลอดภัยอยูท
่ ี 5 หรือมากกว่า

2.

ค่าสัดส่วนความปลอดภัยทีระบุไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านีคือค่าทีได ้จากการหารแรงดึงขาดของตะขอหรือสเก็นด ้วยค่า
ของนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีนํ ามาใช ้กับตะขอหรือสเก็นทีระบุไว ้

98 (th)

