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บทที 1
ความรูเ้ กียวก ับเครนและอุปกรณ์ยกแบบอืนๆ
ั รอก
การขึงสลิงคือวิธก
ี ารทํางานเพือยึดนํ าหนักบรรทุกให ้มันคง หรือการใช ้อุปกรณ์สลิงเพือยกนํ าหนักบรรทุกออกจากอุปกรณ์ชก

1

คุณสมบ ัติของคนดูแลสลิง (หน้า 1)

กฎหมายกําหนดให ้ผู ้ทีทําหน ้าทีชักรอกสิงของด ้วยเครน โมบายเครน เดอร์รค
ิ หรือรอกส่งของต ้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ ้อใดข ้อหนึงต่อ
ไปนี โดยพิจารณาจากนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีเครืองยกสามารถยกได ้:
ตาราง 1-1 คุณสมบัตข
ิ องคนดูแลสลิง
ประเภทของเครืองจ ักร

นําหน ักการยกหรือพิก ัดนําหน ัก

และอุปกรณ์

1 ต ันขึนไป

ไม่ถงึ 1 ต ัน

เครน

●

ผู ้ทีจบหลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะการขึงสลิง

●

ผู ้ทีจบหลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะการขึงสลิง

โมบายเครน

●

ผู ้ทีจบหลักสูตรการฝึ กอบรมพิเศษ

●

ผู ้ทีจบหลักสูตรการฝึ กอบรมพิเศษ*1

●

ผู ้ทีได ้รับการอนุมต
ั จิ ากกระทรวงสุขภาพ
แรงงานและสวัสดิการ*2

●

ผู ้ทีได ้รับการอนุมต
ั จิ ากกระทรวงสุขภาพ
แรงงานและสวัสดิการ*2

●

ผู ้ทีสําเร็จการศึกษาพิเศษด ้านงานสลิง

เดอร์รค
ิ
รอกส่งของ

*1

*1:

ผู ้ทีสําเร็จหลักสูตรการฝึ กอบรมคนดูแลสลิงทีรวมอยูใ่ นรายการหลักสูตรการฝึ กอบรมในตารางภาคผนวก 4 ของการบังคับใช ้กฎระเบียบด ้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุน

*2:

บุคคลทีสําเร็จหลักสูตรการฝึ กอบรมด ้านการทํางานของเครนตามทีอธิบายไว ้ในกฎระเบียบด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุน

3 (th)

2
2.1

ภาพรวมของเครน (หน้า 2)
คําจําก ัดความของเครน (หน้า 2)

เครน
“เครน” หมายถึงอุปกรณ์ทางกลทีออกแบบมาเพือใช ้กําลังยกนํ าหนักบรรทุก และเคลือนย ้ายนํ าหนักบรรทุกทียกไว ้แล ้วในแนว
นอน ซึงในทีนีไม่ใช่โมบายเครน เดอร์รค
ิ และรอกส่งของ ดังนัน เครนจึงไม่ได ้รวมอุปกรณ์ทางกลใดๆ ทีทําหน ้าทีเพียงการยก
อย่างเดียว แต่เครนจะรวมอุปกรณ์ทางกลทีทําหน ้าทียกสินค ้าด ้วยกําลังแม ้จะเป็ นการออกแรงของคนงานเพือลําเลียงสินค ้าที
ยกแล ้วไปในแนวนอน

โมบายเครน
“โมบายเครน” หมายถึงหนึงในเครนต่างๆ เหล่านีทีมีมอเตอร์ภายในเครืองเพือขับเคลือนเครนไปยังพืนทีทีไม่ได ้ระบุ

เดอร์รค
ิ
เดอร์รค
ิ คืออุปกรณ์ทางกลทีออกแบบมาเพือยกสินค ้าด ้วยแรงเครืองกล มีเสายกหรือบูม และทํางานได ้ด ้วยลวดสลิงทีติดตัง
มอเตอร์ไว ้แยกต่างหาก

่ ของ
รอกสง
รอกส่งของคืออุปกรณ์ทางกลทีติดตังเข ้ากับเรือเพือลําเลียงสินค ้าขึนหรือลงเรือ หรือขยับสินค ้าทีมีอยู่

4 (th)

3

การเคลือนทีของเครน (หน้า 3)

เครนเคลือนทีในลักษณะต่อไปนีขณะทียกนํ าหนักบรรทุกและเคลือนย ้ายไปยังสถานทีทีต ้องการ

3.1

การยกขึนและการลดลง

การยกขึนหมายถึงการเคลือนทีของเครนเพือย ้ายนํ าหนักบรรทุกขึน และการลดลงคือการเคลือนทีในทิศทางย ้อนกลับเพือลด
นํ าหนักบรรทุกลง

3.2

การทําวงรอบ

การทําวงรอบคือการเคลือนทีของเครนเพือเลือนรอกสลิง (หรือรอก) ไปตามคานของเครนเหนือศีรษะ/บริดจ์เครน เสาตังแนว
นอนของเครนแบบบูมราบ หรือเชือกของเคเบิลเครน ดูรป
ู ภาพ 1-1

3.3

การเคลือนที

ู ภาพ 1-1
การเคลือนทีหมายถึงการเคลือนตัวของทังเครน เช่น คาน เสาตัง และหอคอยบนรางเลือนหรือทางวิง ดูรป
คาน

รอกสลิง
การทําวงรอบ
การเคลือนที

การยก

การลดลง

รูปภาพ 1-1 การยกขึน การลดลง การทําวงรอบ การเคลือนที

5 (th)

3.4

การยกบูมขึนหรือลง

การยกบูมขึนหรือลงคือการเลือนขึน/ลงของเสาตังหรือบูมจากส่วนปลายสุด

การยกหรือการยกเสาตังขึน

การลดเสาตังลง

มุมของเสาตัง

รูปภาพ 1-2 การยกบูมขึนหรือลง
การเคลือนทีของเสาตังในทิศทางทีเพิมมุมของเสาตัง (มุมระหว่างเส ้นกึงกลางของเสาตังและระนาบในแนวนอน) เรียกว่า
่ ม
“การยกหรือการเลือนเสาตังขึน” ขณะทีการเลือนสูม
ุ ของเสาตังทีเล็กน ้อยเรียกว่า “การลดลงของเสาตัง” เครนแบบเสาตัง
โดยทัวไปเมือมีการยกบูมขึนหรือลงแล ้ว จะทําให ้นํ าหนักบรรทุกเลือนขึนหรือลงด ้วย
มีการปรับปรุงโครงสร ้างเพือป้ องกันไม่ให ้เครนประเภทนีขยับโดยไม่จําเป็ น เพือให ้สามารถรักษานํ าหนักบรรทุกไว ้ ณ ระดับ
ความสูงทีกําหนด และเลือนตัวในแนวนอนในระหว่างการยกบูมขึนหรือลง การปรับปรุงการเคลือนตัวในลักษณะนีเรียกว่า “แขน
กระดกปรับระดับ” “บูมกระดกเข ้า” หมายถึงการเคลือนทีของนํ าหนักบรรทุกไปยังเสาตัง และ “บูมกระดกออก” หมายถึงการ
เคลือนทีของนํ าหนักบรรทุกออกจากเสาตัง
แขนกระดกปรับระดับไม่ได ้รวมถึงการเคลือนทีในทิศทางเลือนขึนหรือเลือนลงของนํ าหนักบรรทุกทียกขึนไว ้แล ้ว ทีอาจรวมอยู่
ในขันตอนการยกบูมขึนหรือลงในเครนแบบเสาตัง

บูมกระดกเข ้า บูมกระดกออก

รูปภาพ 1-3 แขนกระดกปรับระดับ

6 (th)

3.5

การแกว่ง

“การแกว่ง” หมายถึงการหมุนของเสาตังหรือส่วนประกอบอืนๆ ทีคล ้ายกันของเครนแบบเสาตัง/โมบายเครน โดยจุดศูนย์กลาง
ของการหมุนคือแกน
ศูนย์กลางของการหมุน

รูปภาพ 1-4 การแกว่ง

3.6

การเคลือนทีแบบเทเลสโคปิ ค

การเคลือนทีนีคือการเคลือนทีของเครนเพือเปลียนความยาวของเสาตัง
การเพิมความยาวของเสาตังเรียกว่า “การยืดออก” และการลดความยาวของเสาตังเรียกว่า “การหดเข ้า” (ดูรป
ู ภาพ 1-7: หน ้า 6)

7 (th)

4
4.1

ั ทางเทคนิคทีเกียวข้องก ับเครน (หน้า 6)
คําศพท์
นําหน ักการยก

คําว่า “นํ าหนักการยก” หมายถึงนํ าหนักสูงสุดทีอาจวางบนเครน โมบายเครน หรือเดอร์รค
ิ โดยพิจารณาจากโครงสร ้างของเครน
ั รอกของเครน เช่น ตะขอหรือตะกร ้าขุด
เหล่านันและวัสดุทใช
ี ้ นํ าหนักการยกประกอบด ้วยนํ าหนักของอุปกรณ์ชก

4.2

นําหน ักบรรทุกทีกําหนด

ั รอกอืนๆ ออก
คําว่า “นํ าหนักบรรทุกทีกําหนด” หมายถึงนํ าหนักสุทธิหลังจากหักนํ าหนักของตะขอ ตะกร ้าขุด หรืออุปกรณ์ชก
จากนํ าหนักการยกของเครนโดยไม่มเี สาตังและเดอร์รค
ิ
สําหรับเครนทีมีเสาตังหรือโมบายเครน/เดอร์รค
ิ ทีมีบม
ู นํ าหนักบรรทุกทีกําหนดคือนํ าหนักบรรทุกหลังจากหักนํ าหนักของตะขอ
ั รอกอืนๆ ออกจากนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีอาจวางอยูบ
ตะกร ้าขุด หรืออุปกรณ์ชก
่ นโครงสร ้างหรือรูปแบบ (เช่น มุมและความยาว
ของเสาตัง/บูม ตําแหน่งของรอกสลิงบนเสาตังแนวนอน) และวัสดุทใช
ี ้

4.3

นําหน ักบรรทุกรวมทีกําหนด

คําว่า “นํ าหนักบรรทุกรวมทีกําหนด” หมายถึงนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีอาจวางอยูบ
่ นโมบายเครนโดยดูจากโครงสร ้าง วัสดุของ
ชินส่วนและมุมหรือความยาวของเสาตัง
สําหรับโมบายเครนนัน จะมีการเปลียนแปลงตะขอตามประเภทของการทํางาน แม ้ขณะทีความยาวของเสาตังเท่ากับรัศมีการ
ทํางาน แต่นําหนักบรรทุกทีกําหนดจะแตกต่างกันตามการเปลียนแปลงของตะขอ โดยทัวไปนัน นํ าหนักบรรทุกรวมทีกําหนด
ั รอกอืนๆ ทีทําให ้นํ าหนักบรรทุกทีกําหนดเพิมขึน) จะถูกนํ ามาใช ้ ดูรป
(นํ าหนักของตะขอหรืออุปกรณ์ชก
ู ภาพ 1-5

ความยาวตํา
สุดของเสาตัง

มุมสูงสุดของเสาตัง
นํ าหนักของอุปกรณ์
เสริมชักรอก
นํ าหนักบรรทุกที
กําหนด

นํ าหนักการยก
(ค่าสูงสุดของนํ าหนักบรรทุกรวม
ทีกําหนดสําหรับโมบายเครน)

ขยายสูงสุด

รูปภาพ 1-5 ความสัมพันธ์ระหว่างนํ าหนักการยก นํ าหนักบรรทุกรวมทีกําหนด และนํ าหนักบรรทุกทีกําหนด

8 (th)

4.4

พิก ัดนําหน ัก

คําว่า “พิกด
ั นํ าหนัก” หมายถึงนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีอาจวางบนรอกส่งของโดยพิจารณาจากโครงสร ้างของรอกส่งของและ
ั รอก เช่น ตะขอหรือตะกร ้าขุด
วัสดุทใช
ี ้ พิกด
ั นํ าหนักจะรวมนํ าหนักของอุปกรณ์ชก

4.5

ความเร็วทีกําหนด

คําว่า “ความเร็วทีกําหนด” หมายถึงความเร็วสูงสุดทีเครน โมบายเครนหรือเดอร์รค
ิ อาจทํางาน เช่น ทําการเคลือนทีเพือยก
ั รอก
เพือปรับบูมขึนหรือลง เพือการวนรอบ เพือการเคลือนที หรือเพือการแกว่งโดยมีนําหนักบรรทุกทีกําหนดอยูบ
่ นอุปกรณ์ชก

4.6

ความสูงการยก

คําว่า “ความสูงการยก” หมายถึงระยะห่างระหว่างเพดานจํากัดด ้านบนและด ้านล่างทีเครนสามารถยกตะขอ ตะกร ้าขุดหรือ
ั รอกอืนๆ ขึนและลงเป็ นปกติ
อุปกรณ์ชก

9 (th)

4.7

ร ัศมีการทํางาน

ั
“รัศมีการทํางาน” หมายถึงระยะห่างแนวนอนระหว่างศูนย์กลางของการหมุนของเครนแบบเสาตังและศูนย์กลางของอุปกรณ์ชก
รอกของเครนดังกล่าว รัศมีการทํางานยังมีอก
ี ชือหนึงว่า “รัศมีการแกว่ง” โดยเพดานจํากัดทีใหญ่ทสุ
ี ดเรียกว่า “รัศมีการทํางาน
(หรือการแกว่ง) สูงสุด” และเพดานจํากัดทีเล็กทีสุดเรียกว่า “รัศมีการทํางาน (หรือการแกว่ง) ตําสุด” (ดูตาราง 1-2: หน ้า 9)
ศูนย์กลางของการหมุน
รัศมีการทํางานสูงสุด
รัศมีการทํางานตําสุด

รูปภาพ 1-6 รัศมีการทํางาน

4.8

่ งการทํางาน
ชว

ั รอกอืนๆ สามารถย ้ายนํ าหนักบรรทุกด ้วยการใช ้การเคลือน
คําว่า “ช่วงการทํางาน” หมายถึงระยะภายในทีเครนหรืออุปกรณ์ชก
ทีหลายๆ แบบทีมีรวมกัน เช่น การทําวงรอบ การเคลือนทีหรือการแกว่ง สําหรับรายละเอียดเกียวกับช่วงการทํางานของเครน
และการเคลือนทีทัวๆ ไปหลายๆ ลักษณะ ให ้ดูทตํ
ี าราเรียน (รูปภาพ 1-12: หน ้า 40)

4.9

อุปกรณ์สลิง

ั
คําว่า “อุปกรณ์สลิง” หมายถึงเครืองมือต่างๆ ทีนํ ามาใช ้ยึดนํ าหนักบรรทุกเข ้ากับอุปกรณ์เสริมชักรอกของเครนหรืออุปกรณ์ชก
รอกอืนๆ ให ้แน่น ดู บทที 3: วิธเี ลือกและใช ้อุปกรณ์สลิง

10 (th)

4.10 ยกออก
คํานีหมายถึงการเคลือนทีเพือยกนํ าหนักบรรทุกขึนจากพืนดิน พืนอาคาร และ/หรือบล็อกหมอนรองเพียงเล็กน ้อย สําหรับงาน
แขวนด ้วยสลิงนัน คํานีหมายถึงการค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึน และหยุดทันทีเมือยกนํ าหนักบรรทุกขึนแล ้ว และยืนยันว่านํ า
หนักบรรทุกมันคงดี และอุปกรณ์สลิงมีความปลอดภัย

การยก

ยกนํ าหนักบรรทุกเล็กน ้อย

รูปภาพ 1-7 ยกออก

4.11 การลดระด ับลงพืน
คํานีหมายถึงการเคลือนทีเพือลดนํ าหนักบรรทุกลงมายังตําแหน่งทีต ้องการ สําหรับการขึงสลิง ให ้ตรวจสอบสภาพของพืนที
ทีจะวางนํ าหนักบรรทุก และจัดตําแหน่งบล็อกหมอนรองเพือทําให ้นํ าหนักบรรทุกมันคงและมีเสถียรภาพ ค่อยๆ หย่อนนํ าหนัก
บรรทุกลง และหยุดทันทีทนํ
ี าหนักบรรทุกแตะพืน เมือตรวจสอบแล ้วว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดี ให ้ลดนํ าหนักบรรทุกลง
ทังหมด และนํ าอุปกรณ์สลิงออก

การลดลง

หยุดทันทีทนํ
ี าหนักบรรทุก
แตะพืน

รูปภาพ 1-8 การลดระดับลงพืน

11 (th)

บทที 2
ํ หร ับการขึง
ความรูเ้ กียวก ับไดนามิกทีจําเป็นสา
สลิงนําหน ักบรรทุกของเครน
1
1.1

ห ัวข้อทีเกียวข้องก ับแรง (หน้า 35)
สามองค์ประกอบของแรง แรงกิรย
ิ า และแรงปฏิกริ ย
ิ า (หน้า 35)

โปรดดูทตํ
ี าราเรียน

1.2

การรวมแรงย่อยและการแตกแรง (หน้า 36)

เมือดูจากรูปภาพ 2-1 a ขณะทีคนสองคนใช ้เชือกดึงตอไม ้ ตอไม ้จะถูกดึงไปตามทิศทางของลูกศร ดังนัน เมือแรงสองแรง
กระทําบนวัตถุ แรงสองแรงนันสามารถแทนทีด ้วยแรงลัพธ์หนึงแรง (แรงรวม) ทีมีผลแบบเดียวกัน

รูปภาพ 2-1 การรวมแรงย่อย
รูปภาพ 2-1 b อธิบายวิธห
ี าแรงลัพธ์ กําหนดแรงลัพธ์ F1 และ F2 ทีกระทําบนจุด O จากสองทิศทางทีแตกต่างกันได ้ด ้วยการ
วาดสีเหลียมด ้านขนาน (OADB) โดยมีสองแรงนีอยูบ
่ นด ้านสองด ้าน เส ้นแนวทะแยง R ในรูปภาพแทนขนาดและทิศทางของ
แรงลัพธ์ทจะต
ี
้องระบุ ลักษณะนีเรียกว่ากฎสีเหลียมด ้านขนาน

12 (th)

“การแตกแรง” คือกระบวนการเพือแยกแรงทีกระทําต่อวัตถุออกเป็ นสองแรงหรือมากกว่านัน ณ มุมของแต่ละแรง แต่ละส่วน
ทีแบ่งแรงออกนันเรียกว่า “องค์ประกอบ” หรือ “แรงองค์ประกอบ” ของแรงตังต ้น หากต ้องการค ้นหาองค์ประกอบของแรง จะ
ต ้องใช ้สีเหลียมด ้านขนานของแรงตามทีปรากฏใน “การรวมแรงย่อย” ในลําดับย ้อนกลับเพือแบ่งแรงออกเป็ นสองแรงหรือ
มากกว่านัน ณ มุมของอีกแรงหนึง
ลองกลับมาดูรป
ู ชายคนหนึงทีกําลังลากเลือนตามทีแสดงในรูปภาพ 2-2 a เพือใช ้เป็ นตัวอย่าง เนืองจากเขาดึงเชือกออกจาก
็ ยับในแนวดิงไปพร ้อมๆ กันด ้วย ดังนัน เราจึงต ้องหา
ตัวไปยังมุมทีพืน เช่น การดึงขึน เลือนจึงขยับแนวนอน (ตามยาว) แต่กข
ขนาดจริงๆ ของแรงทีดึงเลือนในแนวนอน

แรง F

แรง F

O

O

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

13 (th)

1.3

โมเมนต์ของแรง (หน้า 38)

โมเมนต์ของแรงคือการทํางานของแรงเพือหมุนวัตถุ
หากจะหมุนน็ อตด ้วยประแจรูปตัวซีตามทีปรากฏในรูปภาพ 2-3 คุณจะออกแรงน ้อยลงหากคุณจับประแจใกล ้ๆ กับปลายสุด
ของด ้ามประแจ เมือเทียบกับทีคุณจับประแจตรงกลางด ้าม ตัวอย่างนีแสดงให ้เห็นว่า การทํางานเพือหมุนของแรงจะเชือมโยง
ไม่เฉพาะกับขนาดของแรง แต่ยงั รวมถึงระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของแกนของการหมุนและเส ้นของการกระทําของแรง (เช่น
ความยาวจากแกนการหมุน O ไปยัง F1 หรือ F) ระยะห่างนี (L1 หรือ L ในรูปภาพ 2-3) เรียกว่า “ความยาวแขน”

รูปภาพ 2-3 ขนาดของแรงและความยาวแขน
ในการยกนํ าหนักบรรทุกทีหนักด ้วยคันโยกเช่นทีแสดงในรูปภาพ 2-4 หากตําแหน่งทีมือจับอยูใ่ กล ้จุดรับนํ าหนัก แรงทีใช ้จะ
ต ้องมากขึนตามลําดับ

จุดรับนํ าหนัก

รูปภาพ 2-4 โมเมนต์ของแรงเฉลีย
ปริมาณทีแทนทีด ้วยผลิตภัณฑ์ทมี
ี ขนาดของแรง และความยาวแขน ในลักษณะทีสัมพันธ์กบ
ั แกนของการหมุนทีให ้ หรือจุด
รับนํ าหนักทีให ้ ซึงปริมาณนีเรียกว่า “โมเมนต์ของแรง” เมือกําหนดขนาดของแรงทีให ้เป็ น F และความยาวแขนทีให ้เป็ น L
โมเมนต์ของแรง M สามารถเขียนได ้เป็ น M = F x L โดยขนาดของแรง F จะมีหน่วยเป็ น N (นิวตัน) และความยาวแขน L จะมี
หน่วยเป็ น m (เมตร) ทําให ้โมเมนต์ของแรง M สามารถแสดงเป็ น N·m (นิวตันเมตร)

14 (th)

ลักษณะนีนํ ามาใช ้กับการยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยเครนแบบเสาตังเช่นทีอธิบายไว ้ในรูปภาพ 2-5 ความยาวแขนจากจุดรับนํ า
หนัก O (หรือแกนของการหมุน) ณ ตําแหน่งของเสาตัง A และ B คือ L1 และ L2 ตามลําดับในแผนภาพ ดังนัน จึงเขียน
แต่ละโมเมนต์ (M1 และ M2) ได ้ดังนี:
M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2
เมือเปรียบเทียบความยาวสองค่านี คุณจะพบว่า L1 < L2 ดังนันโมเมนต์ M1 จึงเล็กกว่าโมเมนต์ M2 ซึงหมายความว่า หากนํ า
หนักบรรทุกอยูใ่ กล ้กับปลายของเสาตัง โมเมนต์ททํ
ี างานจนเป็ นเหตุให ้เครนล ้มลงมาก็ยงมี
ิ มากขึน

O

รูปภาพ 2-5 โมเมนต์ททํ
ี างานบนเครนแบบเสาตัง
เมือแรงกระทําในทิศทางเดียวกัน แรงจะรวมเข ้าด ้วยกันเพือให ้โมเมนต์ทใหญ่
ี
ขน
ึ เมือแรงกระทําในทิศทางตรงกันข ้ามกัน
แรงสามารถยกเลิกอีกแรงหนึงได ้ หากต ้องการค ้นหาผลรวมหรือสมดุลของโมเมนต์สองโมเมนต์หรือมากกว่านัน คุณจะต ้อง
พิจารณาถึงทิศทางการหมุนของแต่ละโมเมนต์

15 (th)

1.4

สมดุลของแรง (หน้า 40)

สมดุลของแรงคูข
่ นาน
รูปภาพ 2-6 แสดงภาพคนงานกําลังแบกนํ าหนักบรรทุกคูห
่ นึงทีปลายเสา เพือแบกนํ าหนักบรรทุกให ้สมดุลบนบ่า ต ้องถือเสา
ตรงกลางหากนํ าหนักบรรทุกทังสองอย่างมีนําหนักเท่ากัน แต่หากนํ าหนักไม่เท่ากัน ให ้แบกเสาในจุดทีใกล ้กับนํ าหนักบรรทุก
ทีหนักกว่า เนืองจากความจําเป็ นต ้องสร ้างสมดุลให ้กับโมเมนต์ของแรง

ศูนย์กลางของการหมุน

รูปภาพ 2-6 สมดุลของแรงคูข
่ นาน
ในแผนภาพนี เราลองศึกษาโมเมนต์ของแรงโดยบ่าของคนงานคือแกนของการหมุน ขณะทีนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกสอง
ชินทีให ้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
โมเมนต์ทอยู
ี ร่ อบๆ แกนของการหมุนจะมีสมดุล (M1 = M2) ตามภาพด ้านล่าง:
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

16 (th)

2
2.1

นําหน ักและจุดศูนย์ถว่ ง (หน้า 43)
นําหน ัก (หน้า 43)

นํ าหนักของวัตถุททํ
ี าจากวัสดุหลายๆ อย่างอาจแตกต่างกันแม ้จะมีปริมาตรทีเท่ากันพอดี ตัวอย่างเช่น อลูมเิ นียมหนักกว่าไม ้
และเหล็กเบากว่าตะกัว
ตาราง 2-1 แสดงนํ าหนักโดยประมาณทีมีหน่วยเป็ นตัน (t) ของวัสดุประเภทต่างๆ ต่อลูกบาศก์เมตร (m3) เมือดูจากตาราง
คุณจะหานํ าหนักของตัววัสดุเฉพาะได ้หากทราบปริมาตรของวัสดุนัน (หน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร) สูตรสําหรับความหนาแน่นคือ
d = m/V โดยที d คือความหนาแน่น, m คือมวล และ V คือปริมาตร
เราจะหานํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกทีจะยกขึน (m มีหน่วยเป็ นตัน) ได ้ด ้วยการคูณปริมาตรของนํ าหนักบรรทุก (V มีหน่วยเป็ น
ลูกบาศก์เมตร) กับค่าทีเป็ นตัวเลขในตารางทีแสดงนํ าหนักของวัสดุตอ
่ ลูกบาศก์เมตร (d มีหน่วยเป็ นตัน) M = d x V
่ พืนทีหนึงลูกบาศก์เมตร
ตาราง 2-1 นํ าหนักของส่วนวัสดุตอ
ว ัสดุ

W t/m3 (t)

ว ัสดุ

W t/m3 (t)

ตะกัว

11.4

ทราย

1.9

ทองแดง

8.9

มะนาวผง

1.0

เหล็กกล ้า

7.8

ถ่านหิน

0.8

เหล็กหล่อ

7.2

ถ่านโค ้ก

0.5

อลูมเิ นียม

2.7

นํ า

1.0

หินแกรนิต

2.6

ไม ้โอ๊ค

0.9

คอนกรีต

2.3

ไม ้ซีดาร์

0.4

พืนดิน

2.0

สนไซเพรส

0.4

กรวด/ทราย

1.9

พอโลเนีย

0.3

หมายเหตุ:
(1) นํ าหนักของไม ้ทีอิงกับสภาพทีอบแห ้งในบรรยากาศ
(2) นํ าหนักของดิน ทราย ถ่านหิน และถ่านโค ้กมีความหนาแน่นเป็ นพิเศษ (ความหนาแน่นเป็ นพิเศษคือคุณสมบัตข
ิ องมวลของวัสดุทมี
ี
อนุภาค)

17 (th)

ดูสมการง่ายๆ ทีใช ้คํานวณปริมาตรได ้จาก ตาราง 2-2
ตาราง 2-2 สมการง่ายๆ สําหรับการคํานวณปริมาตร
รูปทรงของว ัตถุ
รูปทรง

สมการ

ภาพประกอบ

สีเหลียมด ้านขนาน
ยาว x กว ้าง x สูง (ย x ก x ส)

กระบอกสูบทรงกลม, ทึบ

(D)2 x H x 0.8

กระบอกสูบทรงกลม, กลวง

D x ความหนาของผนัง x H x 3.1

ทรงกลม
(D)3 x 0.53

กรวยทรงกลม

(D)2 x H x 0.3

18 (th)

[แบบฝึ กห ัด]
คํานวณนํ าหนักของเหล็กแผ่น (ความหนา: 0.05 m, ความกว ้าง: 1.5 m, ความยาว: 3.0 m)
[คําตอบ]
ปริมาตรของเหล็กแผ่น: V = 0.05 x 1.5 x 3.0 = 0.225 m3
จาก ตาราง 2-1 นํ าหนักของเหล็กแผ่นต่อลูกบาศก์เมตรคือ 7.8
ดังนัน นํ าหนัก m = 7.8 x 0.225 = 1.755 (t)

2.2

ความถ่วงจําเพาะ (หน้า 44)

ความถ่วงจําเพาะของตัววัสดุคอ
ื อัตราส่วนของนํ าหนักของวัสดุกบ
ั นํ าหนักของปริมาตรทีเท่ากันของนํ าบริสท
ุ ธิทีอุณหภูม ิ 4°C
ซึงสามารถเขียนในทางคณิตศาสตร์ได ้ดังนี:
ความถ่วงจําเพาะ = นํ าหนักของตัววัสดุ / นํ าหนักของปริมาตรทีเท่ากันของนํ าบริสท
ุ ธิทีอุณหภูม ิ 4°C

2.3

จุดศูนย์ถว่ ง (หน้า 45)

จุดการกระทําของแรงลัพธ์เรียกว่า “จุดศูนย์ถว่ ง” (COG) ซึงจะอยู่ ณ ตําแหน่งทีตายตัวสําหรับตัววัสดุบางประเภท กล่าวอีก
นัยหนึงคือ ตําแหน่งของ COG ของตัววัสดุใดๆ เหล่านีจะไม่เปลียนแปลงไม่วา่ จะวางรูปทรงวัสดุนันทีไหนและในลักษณะใด
นอกจากนัน สิงทีสําคัญคือ COG ไม่จําเป็ นต ้องอยูภ
่ ายในรูปทรง (ดูรป
ู ภาพ 2-7)
เครืองหมายจุดหมายถึงตําแหน่งของ COG

COG อยูด
่ ้านในของตัวโครงสร ้าง

รูปภาพ 2-7 ตําแหน่งของ COG

19 (th)

COG อยูด
่ ้านนอกของตัว
โครงสร ้าง

วิธห
ี า COG
COG ของรูปทรงวัสดุหนึงดูจากได ้ปรากฏการณ์เมือแขวนรูปทรงใดๆ ด ้วยสตริง เส ้นการกระทําของแรงทีพาดผ่าน COG จะ
กลายเป็ นเส ้นตังฉาก ซึงจะทําให ้ตําแหน่งของ COG อยูใ่ ต ้ตําแหน่งของรูปทรงทันทีทถู
ี กแขวนลอยไว ้ กล่าวให ้เฉพาะเจาะจง
คือ คุณสามารถระบุ COG ได ้ด ้วยการแขวนรูปทรงทีทําจากวัสดุหนึงไว ้ทีจุดทีแตกต่างกันสองจุด และค ้นหาจุดทีเส ้นการ
กระทําของแรงรองรับตัวรูปทรงในสองตัวอย่างทีตัดผ่านกัน (รูปภาพ 2-19: หน ้า 46)

2.4

ภาวะทรงต ัว (หน้า 47)

รูปทรงวัสดุถอ
ื ว่าทรงตัวได ้หากกลับไปยังตําแหน่งเดิมได ้เมือปล่อยหลังจากใช ้มือเอียงรูปทรงทีอยูก
่ ลับทีนันเล็กน ้อย ในทาง
กลับกัน หากรูปทรงวัสดุเทไปข ้างใดข ้างหนึง แสดงว่ารูปทรงทรงตัวได ้ไม่ด ี
ี งอยูบ
่ นพืนผิวได ้ระดับเอียงเหมือนกับในรูปภาพ 2-8 (a) ก่อนปล่อย วัตถุนันจะกลับไปยังตําแหน่ง
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุทตั
ดังเดิม เนืองจากแรงโน ้มถ่วงทีกระทําบน COG ดังนัน G จะก่อให ้เกิดโมเมนต์ของแรงซึงจะกระทําทีด ้านขวาของวัตถุทเอี
ี ยง
โดยใช ้ศูนย์กลางการหมุน O เป็ นจุดรับนํ าหนัก อย่างไรก็ตาม หากวัตถุเอียงมากจนเส ้นตังฉากพาดผ่าน COG มายังด ้านนอก
่ ําแหน่งเดิม
ของฐานตามทีปรากฏในรูปภาพ 2-8 (b) วัตถุนันจะเทลงด ้านข ้างแทนการกลับคืนสูต
ดังนัน แผนภาพ (a) แสดงถึงการทรงตัวทีดี และ (b) คือไม่สามารถทรงตัวได ้

(b) ทรงตัวไม่ได ้

(a) ทรงตัวได ้

รูปภาพ 2-8 การทรงตัวของรูปทรงวัสดุ

20 (th)

สิงทีควรพิจารณาเมือวางวัตถุในสภาวะทีทรงตัวได ้ดีคอ
ื วางวัสดุนันไว ้บนฐานทีกว ้างกว่าและมี COG ตํากว่า

ความสามารถในการทรงตัวของวัตถุขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั
ลักษณะการวางวัตถุนัน

รูปภาพ 2-9 การทรงตัวของรูปทรงวัสดุเมือวางในแบบอืน

3
3.1

การเคลือนที (หน้า 48)
อ ัตราเร็วและความเร็ว (หน้า 49)

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

21 (th)

3.2

ความเฉือย (หน้า 50)

รูปทรงวัสดุจะคงสภาพเดิมหากอยูก
่ บ
ั ที แต่ถ ้ามีการเคลือนที รูปทรงวัสดุกจ
็ ะเคลือนทีในทิศทางเดียวกันไปเรือยๆ เว ้นแต่จะถูก
กระทําจากแรงภายนอกบางแรง แนวโน ้มเช่นนีเรียกว่า “ความเฉือย”

รูปภาพ 2-10 ความเฉือย

3.3

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง (หน้า 51)

ในรูปภาพ 2-11 เมือคนถือลูกตุ ้มเริมเหวียงลูกตุ ้มเป็ นวงกลมอย่างรวดเร็ว มือของเขาจะถูกดึงเข ้าไปหาลูกตุ ้ม สิงนีเรียกว่า
่ ายในทีอยูบ
แรงภายใน (ซึงในกรณีนี แรงทีดึงเข ้าสูภ
่ นลูกตุ ้มผ่านทางเส ้นลวด) เพือทําให ้วัตถุหมุนไปเรือยๆ ซึงเราเรียกว่า
่ น
“แรงสูศ
ู ย์กลาง”
่ น
แรงสูศ
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลางมีขนาดเท่ากันแต่อยูต
่ รงกันข ้ามกัน

แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลาง

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลาง
ทิศทางของเส ้นสัมผัสวงกลม

ศูนย์กลาง
ทิศทางของเส ้นสัมผัสวงกลม

่ น
รูปภาพ 2-11 แรงสูศ
ู ย์กลางและแรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลาง

22 (th)

จากรูปภาพ 2-12 หากหมุนนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วเร็วขึน แรงเหวียงหนีศน
ู ย์กลางจะยิงรุนแรงขึน ทําให ้นํ าหนักบรรทุก
เคลือนทีออกไปมากขึน เมือเทียบกับสถานการณ์ทนํ
ี าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วอยูก
่ บ
ั ที สภาพนีจะเพิมโมเมนต์ของแรงที
ทํางานและทําให ้เครนแบบเสาตังล่มได ้

รัศมีการทํางานก่อนการแกว่ง
รัศมีการทํางานในระหว่างการแกว่ง

รูปภาพ 2-12 การเหวียงออกด ้านนอกของนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้วและรัศมีการทํางานทีเปลียนไปเนืองจากแรงเหวียงหนี
ศูนย์กลาง

23 (th)

4

บล็อกรอก (หน้า 53)

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

4.1

ั
รอกแบบสเตชนนารี
(หน้า 53)

รอกประเภทนีจะยึดอยูใ่ นตําแหน่งเฉพาะตามทีปรากฏในรูปภาพ 2-13 สิงทีคุณต ้องทําเพือยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยรอกแบบส
ื ดึงปลายอีกด ้านหนึงของเชือกลง หรือพูดอีกอย่างหนึงคือ อุปกรณ์นจะเปลี
ี
ยนแค่ทศ
ิ ทางของแรงทีป้ อนเข ้าไป
เตชันนารีคอ
ส่วนขนาดของแรงไม่เปลียนแปลง เช่น หากจะยกนํ าหนักบรรทุกขึน 1 เมตร คุณต ้องดึงเชือกลงไป 1 เมตร

ดึง 1 ม.

จะยกขึน 1 ม.

รูปภาพ 2-13 รอกแบบสเตชันนารี

24 (th)

4.2

รอกเดียวชนิดเคลือนทีได้ (หน้า 54)

นีคือรอกแบบเดียวกับทีใช ้กับบล็อกตะขอของเครน จากทีเห็นในรูปภาพ 2-14 รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้จะทํางานได ้ด ้วย
การขยับปลายเชือกด ้านหนึงขึนและลง (A ในแผนภาพ) โดยเชือกเส ้นนีต ้องวิงอยูบ
่ นล ้อหรือล ้อทีมีปลายเชือกตรึงอยูอ
่ ก
ี ด ้าน
หนึง 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 2-14 รอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้

25 (th)

4.3

รอกพวง (หน้า 55)

บล็อกรอกหลายๆ แบบทีทํามาจากรอกแบบสเตชันนารีและรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้จะยกนํ าหนักบรรทุกทีหนักมากขึนหรือ
ั พันธ์กน
ลงได ้ด ้วยแรงไม่มากแต่สม
ั การรวมรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สามตัวและรอกแบบสเตชันนารีสามตัวตามทีเห็นใน
รูปภาพ 2-15 จะสามารถยกนํ าหนักบรรทุกโดยใช ้แรงเท่ากับหนึงในหกของนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกเท่านัน โดยมองข ้าม
เรืองแรงเสียดทานและมวลของรอก อย่างไรก็ด ี รอกจะยกนํ าหนักบรรทุกได ้เพียงหนึงในหกของหนึงเมตรจากการดึงเชือก
ยาวทุกๆ หนึงเมตร ซึงหมายความว่า ความเร็วของการยกหรือการลดนํ าหนักบรรทุกลงคือหนึงในหกของความเร็วของแรงที
ป้ อนเข ้า
ั
นิพจน์ทจะได
ี
้คือ
หากจํานวนของรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้คือ “n” ในนิพจน์ทวไป
1
x Fw
2xn
F: แรงเพือดึงเชือก
Fw: นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุก
F=

Vm =
Vm:
v:

1
xv
2xn
ความเร็วในการพัน
ความเร็วการยกของนํ าหนักบรรทุก

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

รูปภาพ 2-15 รอกพวง
ภาพทีแสดงในรูปภาพ 2-16 คือตัวอย่างของรอกเดียวชนิดเคลือนทีได ้สีตัวสําหรับเครน

รูปภาพ 2-16 รอกพวง

26 (th)

5
5.1

นําหน ักบรรทุก แรงกดด ัน ความแข็งแรงของว ัสดุ (หน้า 56)
นําหน ักบรรทุก (หน้า 56)

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

การจําแนกประเภทตามทิศทางของแรง
แรงดึง
แรงดึงจะดึงเชือกด ้วยแรง F ทีทํางานบนแกนตามแนวยาวของเชือก ตัวอย่างทีพบได ้โดยทัวไปคือ นํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
่ นลวด
สลิงทีกําลังยกสินค ้า

รูปภาพ 2-17 แรงดึง
ค่าแรงอ ัด
ค่าแรงอัดทํางานในทิศทางทีตรงกันข ้ามกับแรงดึงเช่นทีแสดงไว ้ในรูปภาพ 2-18 เพือบีบอัดเชือกตามแนวยาวด ้วยแรง F คุณ
จะเห็นตัวอย่างโดยทัวไปของค่าแรงอัดได ้จากแรงทีทํางานบนขาคํายันของเครนสนาม

รูปภาพ 2-18 ค่าแรงอัด

27 (th)

แรงเฉือน
แรงเฉือนทํางานเหมือนกับกรรไกรทีตัดวัสดุ เมือเจอกับแรง F เช่นทีแสดงในภาพ รูปภาพ 2-19 โบลท์หวั เหลียมอาจถูกตัด
ตามระนาบทีขนานกับทิศทางของ F หากแรงนีแข็งแรงมาก การกระทําของแรงในลักษณะนีเรียกว่า “แรงเฉือน”

รูปภาพ 2-19 แรงเฉือน
โมเมนต์ด ัด
คานทียันปลายทังสองด ้านอาจโค ้งงอได ้หากแรง F ทีตังฉากกับแกนตามยาวทํางานบนคานเหมือนทีแสดงในรูปภาพ 2-20
การกระทําของแรงในลักษณะนีเรียกว่า “โมเมนต์ดด
ั ” ตัวอย่างของโมเมนต์ดด
ั ดูได ้จากนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกหรือรอกที
ทํางานบนคานของเครนเหนือศีรษะ หรือหอคอยหรือเสาตังของเครนแบบเสาตัง

รูปภาพ 2-20 โมเมนต์ดด
ั
แรงบิด
เพลาอาจบิดได ้หากปลายด ้านหนึงของเพลายึดอยูก
่ บ
ั ที และอีกด ้านหนึงเจอกับแรง F ทีทํางานในสองทิศทางทีตรงกันข ้าม
กันบนเส ้นรอบวงเช่นทีอธิบายไว ้ในรูปภาพ 2-21 การทํางานของแรงในลักษณะนีเรียกว่า “แรงบิด” คุณจะพบตัวอย่างของ
แรงลักษณะนีในจุดทีเพลาของเครืองกว ้านถูกดึงและบิดด ้วยลวดสลิง

รูปภาพ 2-21 แรงบิด

28 (th)

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

การจําแนกประเภทตามอ ัตราเร็วของนําหน ักบรรทุก (รูป 2-22)
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 โดยอย่าง
แรกมักทํางานในทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วและเวลาจะแตกต่างกันเหมือนกับนํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
่ นองค์ประกอบของเครน
เช่นเดียวกันลวดสลิงและลูกปื 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 าหนักกระแทกมีสาเหตุมาจากการหักอย่างรุนแรงในระหว่างการคลายลวดสลิงออก หรือการยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยความเร็ว
สูงสุดขณะทีลวดสลิงหลวม ในกรณีนี มีการใช ้นํ าหนักบรรทุกมากกว่านํ าหนักบรรทุกมากเนืองจากนํ าหนักบรรทุกทียกขึนแล ้ว
นําหน ักบรรทุกไดนามิก

นําหน ักกระทําซํา

แรงกระแทก

นําหน ักบรรทุกทีกระทําครงั

นําหน ักบรรทุกทีกระทําสอง

เดียว

ครงั

รูปภาพ 2-22 การจําแนกประเภทนํ าหนักบรรทุกไดนามิก
การจําแนกประเภทอืนๆ
นํ าหนักบรรทุกสามารถจําแนกประเภทตามสถานะของการกระจายตัวของนํ าหนักบรรทุกออกเป็ นนํ าหนักบรรทุกกระทําเป็ นจุด
และนํ าหนักบรรทุกแผ่กระจาย โดยอย่างแรกเน ้นทีจุดๆ เดียวหรือพืนทีขนาดเล็กมากขณะทีอย่างหลังจะทํางานบนพืนทีกว ้าง

29 (th)

5.2

แรงกดด ัน (หน้า 58)

วัตถุใดก็ตามเมืออยูภ
่ ายใต ้นํ าหนักบรรทุกจะสร ้างแรงไว ้ภายใน (แรงภายใน) ทีจะทํางานเพือต ้านทานและถ่วงนํ าหนักบรรทุก
ทีนํ ามาใช ้ แรงภายในนีเรียกว่า “แรงกดดัน” ซึงความหนาแน่นจะแทนทีด ้วยขนาดของแรงต่อหนึงพืนทีหน่วย รูปภาพ 2-23
แสดงตัวอย่างของแรงทีสร ้างขึนจากแรงตามทางยาวทีกระทําบนลวด

แรงกดดัน

รูปภาพ 2-23 แรงกดดัน
แรงกดดันสามารถแบ่งออกเป็ นความเค ้นแรงดึง ความเค ้นอัดและความเค ้นเฉือน โดยแรงอย่างแรกเกิดขึนภายใต ้แรงดึง แรงที
สองภายใต ้แรงอัด และแรงทีสามภายใต ้แรงเฉือน พืนทีหน ้าตัดขององค์ประกอบเชิงโครงสร ้างภายใต ้นํ าหนักบรรทุกทีให ้เป็ น
A (mm2) และแรงดึงทีกระทําบนองค์ประกอบทีให ้เป็ น F (N) kg ทําให ้เราสามารถเขียนความเค ้นแรงดึงได ้ดังนี:
้ ับองค์ประกอบเชงิ โครงสร้าง (N)
แรงดึงทีนํามาใชก
ความเค้นแรงดึง =

พืนทีหน้าต ัดขององค์ประกอบเชงิ โครงสร้าง (mm2)

30 (th)

=

F
A

(N/mm2)

6

่ ละอุปกรณ์สลิงอืนๆ (หน้า 60)
ความแข็งแรงของลวดสลิง โซแ

ลวดสลิง โซ่หรืออุปกรณ์สลิงอืนๆ อาจแข็งแรงไม่เท่ากันตามวัสดุทใช
ี ้ แม ้จะมีขนาดและรูปทรงเหมือนกัน วัสดุเหล่านียัง
ผันแปรตามแรงทีกําลังมากกว่านํ าหนักของตัวนํ าหนักบรรทุกทียกเนืองจากนํ าหนักดังกล่าวจะกระจําอย่างรุนแรงบนวัสดุ ทําให ้
วัสดุล ้าจากการใช ้นํ าหนักบรรทุกซําไปซํามา
เมือพิจารณาจากปั จจัยเหล่านี เราจึงต ้องดําเนินมาตรการเพือกําหนดมาตรฐานการอ ้างอิงทีตํากว่านํ าหนักบรรทุก ณ จุดที
อุปกรณ์สลิงทีเลือก เช่น ลวดสลิงหรือโซ่ อาจหักได ้ ก่อนจัดหาวิธก
ี ารเพือหลีกเลียงการใช ้อุปกรณ์สลิงสูงกว่านํ าหนักบรรทุก
อ ้างอิง และเพือนํ าเสนอวิธก
ี ารทีมีประสิทธิภาพเพือการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างนํ าหนักบรรทุกอ ้างอิงกับนํ าหนักบรรทุก
ทีแท ้จริงทีจะอยูบ
่ นอุปกรณ์สลิง เพือให ้ยกนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างปลอดภัยและราบรืน

6.1

ั ว
่ นความปลอดภ ัยและนําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยของลวดสลิง โซ่
ค่าสดส
(หน้า 60)

แรงดึงขาด
แรงดึงขาดคือแรงสูงสุดทีทําให ้ลวดสลิงหนึงเส ้นขาด (หน่วย: kN)

ั ว
่ นความปลอดภ ัย
ค่าสดส
่ แรงสูงสุดทีนํ ามาใช ้กับลวดสลิงและโซ่นันเรียกว่า “ค่าสัดส่วนความปลอดภัย”
อัตราส่วนของแรงดึงขาดของลวดสลิงและโซ่ตอ
ค่าสัดส่วนความปลอดภัยกําหนดได ้จากการพิจารณาประเภท รูปทรง วัสดุและการใช ้วิธก
ี ารใช ้อุปกรณ์สลิง ดูข ้อมูลค่าสัดส่วน
ความปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์สลิงได ้จากรายละเอียดทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยสําหรับเครน
●

ลวดสลิง: 6 เส ้นหรือมากกว่า

●

โซ่: 5 เส ้นหรือมากกว่า หรือ 4 เส ้นหรือมากกว่าเมือตรงตามเงือนไขทีกําหนด

●

ตะขอ สเก็น: 5 อันหรือมากกว่า

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

31 (th)

นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัย
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัย (หรือนํ าหนักบรรทุกการทํางาน) คือนํ าหนักบรรทุกสูงสุด (t) ทีสามารถยกได ้ในแนวดิงด ้วยลวดสลิง
หรือโซ่ โดยดูจากจํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง อุปกรณ์สลิงบางชนิดแสดงนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยในรูปของนํ าหนัก
บรรทุกทีกําหนดหรือนํ าหนักบรรทุกการทํางาน

จํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง
จํานวนของลวดสลิงจะแสดงเป็ นวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสองเส ้นและจุดสองจุด วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสองเส ้นและจุดสอง
จุด วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสามเส ้นและจุดสามจุด วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสีเส ้นและจุดสีจุด หรือในแบบทีคล ้ายกันนี โดยดู
จากจํานวนของจุดทีใช ้สลิงบนนํ าหนักบรรทุก ดูมม
ุ ของสลิง (มุมระหว่างลวดสลิงทียึดเข ้ากับตะขอ) ได ้จากรูปภาพ 2-24

ทะแยงมุม

วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวด
้ และจุดสองจุด
สองเสน

วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวด
สามเส ้นและจุดสามจุด

วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสี
เส ้นและจุดสีจุด

รูปภาพ 2-24 จํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง (a = มุมของสลิง)

32 (th)

เมือใช ้ลวดสลิงสองเส ้นยกนํ าหนักบรรทุกเหมือนทีปรากฏในรูปภาพ 2-25 แรงทีรองรับนํ าหนัก m ของนํ าหนักบรรทุกคือแรง
ลัพธ์ (F) ของแรงดึง (F1, F2) ซึงแต่ละแรงมากกว่าค่าของ F/2 สําหรับแรงของนํ าหนักทีกําหนด แรงดึง F1 และ F2 จะเพิม
ขึนเมือมุมของสลิงเพิมขึน
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 2-25 แรงดึงของลวดสลิง

33 (th)

ั ว
่ นแรงดึง
ค่าสดส
ค่าสัดส่วนแรงดึงคือค่าทีจะคํานวณแรง (แรงดึง) ทีใช ้กับลวดสลิงเส ้นเดียวสําหรับแต่ละมุมของสลิง แรง (แรงดึง) บนลวด
สลิงเส ้นเดียวคํานวณได ้ด ้วยการค ้นหาค่าสัดส่วนแรงดึงและจํานวนของลวดสลิงแม ้จํานวนของลวดสลิงจะเปลียนแปลง ในส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงของลวดสลิงและแรงดึง ให ้ดูทตํ
ี าราเรียน (ตาราง 2-4: หน ้า 63)
รูปภาพ 2-26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงและแรงดึงของลวดสลิง ซึงแสดงให ้เห็นว่าขณะทีมุมของสลิงเพิมขึน เรา
จําเป็ นต ้องใช ้ลวดสลิงทีหนาขึนแม ้นํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกยังไม่เปลียนแปลงเนืองจากแรงดึงทีใช ้กับลวดสลิงเพิมขึน

รูปภาพ 2-26 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของสลิงและแรงดึง

ั ว
่ นฐานนิยม
ค่าสดส
อัตราส่วนของนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยของลวดสลิงต่อนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานเมือมีจํานวนลวดสลิงและมุมของสลิง
ทีแน่นอนรวมเรียกว่า “ค่าสัดส่วนฐานนิยม” (ดูตาราง 2-5: หน ้า 61)
ค่านีแตกต่างไปตามมุมทีแท ้จริงของสลิง แต่เราแบ่งมุมของสลิงออกเป็ นช่วงทีแน่นอน และจะมีการแสดงค่าทีแน่นอนในแต่ละ
ช่วงเพือการใช ้งานได ้จริง

34 (th)

6.2

การคํานวณเพือเลือกลวดสลิง (หน้า 64)

หากจะคํานวณนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยเพือเลือกลวดสลิง ให ้ใช ้ทังค่าสัดส่วนแรงดึงและค่าสัดส่วนฐานนิยม

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

มุมของสลิง: 40 °
นํ าหนัก: 8 t

รูปภาพ 2-27 การขึงสลิงแบบหมุนครังเดียวพร ้อมกับลวดสองเส ้นและจุดสีจุด

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

35 (th)

บทที 3
้ ป
วิธเี ลือกและใชอ
ุ กรณ์สลิง
ลวดสลิง โซ่ สายเข็มขัดสลิง ตะขอและสเก็นคืออุปกรณ์ทนํ
ี ามาใช ้เป็ นอุปกรณ์สลิงเมือต ้องใช ้การขึงสลิงร่วมกับเครน โดย
จะใช ้อุปกรณ์ใดนันให ้พิจารณาจากนํ าหนักและรูปทรงของนํ าหนักบรรทุกเป็ นสําคัญ ดูข ้อมูลค่าสัดส่วนความปลอดภัยสําหรับ
อุปกรณ์สลิงเหล่านีได ้จากรายละเอียดทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยสําหรับเครน (มาตราที 213 และ
214)
●

ลวดสลิง: 6 หรือมากกว่า

●

โซ่สําหรับลวดสลิง: 5 เส ้นหรือมากกว่า หรือ 4 เส ้นหรือมากกว่าเมือตรงตามเงือนไขทีกําหนด

●

ตะขอ สเก็น: 5 อันหรือมากกว่า

แคล ้มป์ ยึดและแฮคเกอร์นํามาใช ้ได ้ด ้วย ส่วนการใช ้เชือกไฟเบอร์ เช่น สายเข็มขัดสลิงและสลิงกลมเริมแพร่หลายมากขึน แม ้
กฎระเบียบเหล่านีไม่ได ้กล่าวถึงค่าสัดส่วนความปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี แต่มาตรฐานของสมาคมเครนแห่งญีปุ่ นได ้ระบุถงึ
ค่าสัดส่วนความปลอดภัยไว ้ดังนี
●

แคล ้มป์ ยึดและแฮคเกอร์: 5 หรือมากกว่า

●

สายเข็มขัดสลิง สลิงกลม: 6 หรือมากกว่า

1
1.1

ลวดสลิง (หน้า 67)
ภาพรวมของลวดสลิง (หน้า 67)

รูปแบบเกลียวลวดสลิง
ลวดสลิงผลิตขึนได ้ด ้วยการบิดเกลียวลวดหลายๆ เกลียวเข ้าด ้วยกัน โดยเกลียวลวดแต่ละเกลียวได ้มาจากการบิดลวดนับสิบ
เส ้นทีได ้มาจากเหล็กคาร์บอนชันดีเข ้าด ้วยกัน
แกน

เกลียว
ลวด

รูปภาพ 3-1 รูปแบบเกลียวลวดสลิง

36 (th)

วัสดุตรงกลางลวดสลิงเรียกว่า “แกน” ทีทําหน ้าทีรักษารูปทรงของลวดสลิง ให ้ความยืดหยุน
่ และดูดซับแรงกระแทกและแรง
สันสะเทือนเพือป้ องกันการหักของลวดสลิง แกนทําจากเส ้นใยผ ้าหรือลวด และในการขึงสลิง ลวดสลิงทีนิยมใช ้กันอย่างกว ้าง
ขวางคือลวดสลิงทีประกอบด ้วยเกลียวลวด 6 เกลียว (ดูตาราง 3-1: หน ้า 68)
ลวดสลิงทีเติมด ้วยลวด (ลวดเติม) ภายในเกลียวเรียกว่า “ชนิดเติม”
สิงทีใช ้ระบุถงึ รูปแบบลวดสลิงคือรหัสเชิงโครงสร ้าง (จํานวนของเกลียว x จํานวนของลวดทีอยูภ
่ ายในเกลียวแต่ละเกลียว)
เช่น 6 x 24 หรือ 6 x 37
ลวดสลิงแบบต่างๆ มีขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางทีกําหนด โดยลวดสลิงทีมีจํานวนเส ้นลวดขนาดเล็กลงจํานวนมากขึนมักมีความ
ยืดหยุน
่ เพิมขึน ส่วนลวดสลิงทีผลิตขึนโดยแกนตรงกลางของเกลียวแต่ละเกลียวยังคงมีความยืดหยุน
่ มากกว่าและใช ้ได ้ง่าย
กว่าด ้วย

ประเภทของเกลียว
รูปภาพ 3-2 แสดงประเภทของเกลียวทีใช ้ในลวดสลิง “เกลียวปกติ” คือลวดสลิงทีการบิดของลวดสลิงและของเกลียวจะอยู่
ในทิศทางตรงกันข ้ามกัน ขณะที “เกลียวทิศทางเดียวกัน” คือลวดสลิงทีการบิดของลวดสลิงและของเกลียวจะไปในทิศทาง
เดียวกัน เกลียวเหล่านีแต่ละเกลียวยังแบ่งออกเป็ นเกลียวขวามือและเกลียวซ ้ายมือ (Z และ S) เมือเทียบกับเกลียวทิศทาง
เดียวกัน พบว่าลวดสลิงทีมีเกลียวปกติจะเสือมสภาพเร็วกว่า แต่ใช ้ได ้ง่ายกว่า เนืองจากลวดสลิงนีจะคายตัวหรือเป็ นปมได ้น ้อย
กว่า แต่สําหรับการขึงสลิงนัน ลวดสลิงทีนิยมใช ้กันอย่างแพร่หลายคือลวดสลิงเกลียวปกติ Z (ขวามือ)

เกลียวปกติรป
ู ตัว Z
(ขวามือ)

เกลียวปกติรป
ู ตัว S
(ซ ้ายมือ)

เกลียวทิศทาง
เดียวรูปตัว Z
(ขวามือ)

เกลียวปกติ

เกลียวทิศทาง
เดียวรูปตัว S
(ซ ้ายมือ)

เกลียวทิศทางเดียวกัน

รูปภาพ 3-2 ประเภทของเกลียว

37 (th)

้ ผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง
เสน
ดูขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงได ้จากเส ้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทีอยูร่ อบพืนทีหน ้าตัดของวงกลมนัน หาขนาด
เส ้นผ่านศูนย์กลางได ้โดยใช ้สไลด์คาลิเปอร์หรือปากกาวัด วัดเส ้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงในสามทิศทางบนพืนทีหน ้าตัดที
ให ้ ตามทีปรากฏในรูปภาพ 3-3 ก่อนหาค่าเฉลียจากผลลัพธ์ทวัี ดได ้ ค่าความคลาดเคลือนเมือเทียบกับเส ้นผ่านศูนย์กลางที
กําหนดได ้ ณ เวลาทีทําการผลิตต ้องอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง +7 เปอร์เซ็นต์ (แต่สําหรับลวดสลิงทีมีเส ้นผ่านศูนย์กลางน ้อยกว่า 10
มม. ค่าความคลาดเคลือนจะอยูท
่ ี 0 ถึง +10 เปอร์เซ็นต์)

เส ้นผ่าน
ศูนย์กลาง

ถูก

ผิด

รูปภาพ 3-3 วิธวี ด
ั เส ้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง

1.2

ํ หร ับลวดสลิง (หน้า 70)
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยสา

นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัย (“นําหน ักบรรทุกการทํางาน” ใน JISB8817)
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยคือ นํ าหนักบรรทุกสูงสุด (t) ทีสามารถยกขึนได ้โดยดูจากจํานวนของลวดสลิงและมุมของสลิง
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยคํานวณได ้ด ้วยการใช ้ค่าสัดส่วนแรงดึงและค่าสัดส่วนฐานนิยม และตารางนํ าหนักบรรทุกปลอดภัย
●

การคํานวณด ้วยค่าสัดส่วนแรงดึง
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัย = นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน x (จํานวนของลวดสลิง / ค่าสัดส่วนแรงดึง)

●

การคํานวณด ้วยค่าสัดส่วนฐานนิยม
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัย = นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน x ค่าสัดส่วนฐานนิยม

●

การคํานวณด ้วยตารางนํ าหนักบรรทุกปลอดภัย

หากใช ้ตารางนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์สลิงได ้ ให ้ค ้นหานํ าหนักบรรทุกปลอดภัยจากตาราง (ตาราง 3-7 (a) (d): หน ้า 75 - หน ้า 78) ตัวอย่างเช่น นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยสามารถคํานวณได ้ง่ายๆ โดยใช ้มุมของสลิงและจํานวนของลวด
สลิงเมือได ้ระบุประเภทของลวดสลิงไว ้แล ้ว
สําหรับคําศัพท์ทางเทคนิคทีเกียวข ้องกับนํ าหนักบรรทุกของลวดสลิง โปรดดู บทที 2: ความแข็งแรงของลวดสลิง โซ่และ
อุปกรณ์สลิงอืนๆ

38 (th)

ั ว
่ นแรงดึง
ค่าสดส
ค่าสัดส่วนแรงดึงคือค่าทีจะคํานวณแรง (แรงดึง) ทีใช ้กับลวดสลิงเส ้นเดียวสําหรับแต่ละมุมของสลิง
ตาราง 3-1 ค่าสัดส่วนแรงดึงจากมุมของสลิงของลวดสลิง
มุมของสลิง

ค่าสัดส่วนแรงดึง

0°

1.00

30°

1.04

60°

1.16

90°

1.41

120°

2.00

ั ว
่ นฐานนิยม
ค่าสดส
อัตราส่วนของนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยของอุปกรณ์สลิงต่อนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานเมือมีจํานวนลวดสลิงและมุมของ
สลิงทีแน่นอนรวมเรียกว่า “ค่าสัดส่วนฐานนิยม” (ดูตาราง 3-3, หน ้า 72)

แรงดึงขาดของลวดสลิง
มีการจัดเกรดความแข็งแรงของลวดสลิงเป็ นเกรด G, เกรด A หรือเกรดอืนตามแรงทีใช ้ในการดึงลวด (ตาราง 3-4: หน ้า 72)
สําหรับแรงดึงขาดของลวดสลิง 6 x 24 และ 6 x 37 เกรด G และ A ทีใช ้กันอย่างแพร่หลายเมือใช ้สลิง ให ้ดูรายละเอียดจาก
ตําราเรียน (ตาราง 3-5: หน ้า 73)

ํ หร ับลวดสลิง
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยมาตรฐานสา
ค่าสัดส่วนความปลอดภัยสําหรับลวดสลิงคือ 6 หรือมากกว่าตามทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยสําหรับ
เครน ทังนี นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานคือนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีสามารถใช ้ลวดสลิงหนึงเส ้นยกขึนได ้ในแนวดิง โดย
ต ้องพิจารณาถึงค่าสัดส่วนความปลอดภัยนีด ้วย (ดูตาราง 3-6: หน ้า 74)
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐานโดยประมาณสําหรับลวดสลิง 6 x 24 คํานวณได ้จากสมการต่อไปนี:
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยมาตรฐาน (t) ≈ 0.008 x (เส ้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง)2
โปรดทราบว่าเส ้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงมีหน่วยเป็ นมิลลิเมตรหรือ มม.

39 (th)

ํ หร ับลวดสลิงทีคํานวณจากจํานวนของลวด
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยมาตรฐานสา
สลิงและมุมของสลิง
ํ หร ับวิธก
้ วดสองเสน
้ และจุดสองจุด
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยสา
ี ารขึงสลิงโดยใชล
สําหรับนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยของลวดสลิง 6 x 24 และ 6 x 37 ในเส ้นผ่านศูนย์กลางปกติแต่ละเส ้น ให ้ดูทตํ
ี าราเรียน
(ตาราง 3-7 (a): หน ้า 75, ตาราง 3-7 (b): หน ้า 76, ตาราง 3-7 (c): หน ้า 77, ตาราง 3-7 (d): หน ้า 78)

มุมของสลิง

ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสองเส ้นและจุดสองจุด
รูปภาพ 3-4 มุมของสลิงสําหรับวิธก
ํ หร ับวิธก
้ วดสามเสน
้ และจุดสามจุด
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยสา
ี ารขึงสลิงโดยใชล
เมือกระจายนํ าหนักบรรทุกให ้เท่าๆ กันบนลวดสลิงทังสามเส ้นตามทีแสดงในรูปภาพ 3-5 มุมของสลิงจะมีขนาดใหญ่เป็ นสอง
เท่าของ a/2 และนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยคือ 1.5 เท่าของค่าทีได ้มาจาก (ตาราง 3-7) ทีแสดงนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับ
วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสองเส ้นและจุดสองจุด

รูปภาพ 3-5 มุมของสลิงสําหรับวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสามเส ้นและจุดสามจุด

40 (th)

ํ หร ับวิธก
้ วดสเส
้ และจุดสจุ
ี น
ี ด
นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยสา
ี ารขึงสลิงโดยใชล
สําหรับวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสีเส ้นและจุดสีจุดนัน นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยจะมากกว่าเป็ นสองเท่าของวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้
ลวดสองเส ้นและจุดสองจุด ดังนัน นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยจึงมากกว่าเป็ นสองเท่าของนํ าหนักบรรทุกทีตรงกันทีปรากฏใน
(ตาราง 3-7) หากกระจายนํ าหนักให ้เท่าๆ กันบนลวดสลิงทังสีเส ้นได ้ยากเนืองจากรูปทรงของนํ าหนักบรรทุกหรือความยาว
ี ารขึงสลิงโดย
ของลวดสลิงแตกต่างกันเล็กน ้อย แนะนํ าให ้คํานวณนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยตามค่าสัดส่วนฐานนิยมสําหรับวิธก
ใช ้ลวดสามเส ้น

ุ
งมม

ทะแย

รูปภาพ 3-6 มุมของสลิงสําหรับวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสีเส ้นและจุดสีจุด
ลวดสลิงมีความแข็งแรงลดลงเนืองจากลวดสลิงงอ
นํ าหนักบรรทุกปลอดภัยจะลดลงตามอัตราส่วน (D/d) ของเส ้นผ่านศูนย์กลาง D ของเฟื อง เช่น ตะขอและสเก็น กับเส ้นผ่าน
้ทํางาน
ี
ศูนย์กลาง d ของลวดสลิง ดังนันจึงต ้องคํานึงถึงเส ้นผ่านศูนย์กลางเมือเลือกอุปกรณ์ทจะใช
(การอ ้างอิง)
(%)
D/d

1

5

10

20

6 x 24

50

30

25

10

6 x 37

45

22

10

5

6 x Fi (25), Fi (29)

45

25

15

4

รูปแบบลวดสลิง

ตัวอย่างของลวดเส ้นทีความแข็งแรงลดลงเนืองจากลวดสลิงงอ (สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์เส ้นลวดแห่งญีปุ่ น)

41 (th)

1.3

ล ักษณะของปลายลวดสลิง (หน้า 83)

ลวดสลิงทีใช ้ในอุปกรณ์สลิงต ้องเป็ นแบบถักเป็ นวลกม หรือมีตะขอ สเก็น วงแหวนหรือบ่วงปิ ดหัวท ้าย รูปภาพ 3-7 แสดงภาพ
ลวดสลิงทีใช ้สําหรับการขึงสลิง
บ่วงทีปลายทังสองด ้าน

ข ้อสวมอัดพร ้อมวงแหวนโลหะและสเก็นทีปลายแต่ละด ้าน

ข ้อสวมอัดทีปลายทังสองด ้าน

ข ้อสวมอัดพร ้อมวงแหวนโลหะและตะขอทีปลายแต่ละด ้าน

ลวดสลิงชนิดถักเป็ นวงกลม

ลวดสลิงพร ้อมวงแหวน

รูปภาพ 3-7 ลวดสลิง
“Makisashi” (การพัน) ง่ายกว่า “kagosashi” (การแทรก) แต่เมือใช ้ในสถานการณ์ทต
ี ้องใช ้แรงเพือหมุนลวดสลิง ลวดทีพัน
ในลักษณะนีอาจคายตัวและหลวมได ้
การแทงบ่วงคือกระบวนการทีทําด ้วยมือ ความแข็งแรงทีได ้จึงอาจแตกต่างกันตามระดับทักษะในการแทงบ่วง ขณะทีเราใช ้
่ บ
ั ทีหรือมัดให ้แน่น (รูปภาพ 3-14: หน ้า 84)
ลวดสลิงเพือยกนํ าหนักบรรทุก เราจะใช ้ลวดยึดเพือรัดสิงของทีบรรทุกให ้อยูก

42 (th)

ข้อสวมอ ัด
การทําข ้อสวมอัดหรือทีเรียกว่า “การล็อค” คือวิธก
ี ารผูกปลายลวดสลิงเป็ นวงแหวนด ้วยการประกอบและบีบวัสดุโลหะพิเศษ
เป็ นรูปบ่วง จําเป็ นต ้องใช ้ลวดสลิงเพือทําข ้อสวมอัดทีผลิตจากโรงงานเฉพาะและน่าเชือถือ เนืองจากผลิตภัณฑ์เหล่านีมี
คุณภาพทีแตกต่างกันตามวิธก
ี ารดําเนินการเป็ นสําคัญ แต่โปรดระวังข ้อเสียของลวดสลิงเพือทําข ้อสวมอัด เพราะขณะทีดึง
ลวดสลิงออกจากใต ้นํ าหนักบรรทุก ปลายของลวดสลิงอาจเกียวติดกับนํ าหนักบรรทุกได ้
ลวดสลิง

วงแหวนโลหะ

ปลอก (อลูมเิ นียมอัล
ลอยด์พเิ ศษ)

ลวดสลิง

รูปภาพ 3-8 วิธก
ี ารทําข ้อสวมอัด
ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้ลวดสลิงได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

ยกนํ าหนักบรรทุกทังหมดทีมีมม
ุ ของสลิงทีเหมาะสมขณะทีค่าสัดส่วนความปลอดภัยอยูท
่ ี 6 หรือมากกว่า

●

ต ้องวางตัวรองหนุนชินส่วนทีชํารุดเสียหายได ้ของลวดสลิงทุกครัง

●

ห ้ามใช ้ลวดสลิงทีขาดหรือมีปมหรือมีความเสียหายอืนๆ

●

หลีกเลียงการขึงสลิงสินค ้าทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู ให ้มากทีสุดเท่าทีจะทําได ้

●

แนะนํ าให ้ใช ้ลวดสลิงแบบชุบ (เกรด G) หากพืนทีทํางานอยูแ
่ ถบชายฝั งหรือในสถานทีอืนทีอาจได ้รับความเสียหายจาก
เกลือ

●

หลีกเลียงการขึงสลิงด ้วยเชือกเส ้นเดียวหากทําได ้ นํ าหนักบรรทุกทีหมุนอาจคายเกลียวของลวดสลิง และทําให ้นํ าหนัก
บรรทุกหล่นลงมาได ้ (ดูหน ้า 135)

●

่ ตามลักษณะการใช ้งานและเก็บไว ้ให ้เป็ นระเบียบภายในพืนทีทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ม ี
เมือเก็บลวดสลิง ให ้จัดกลุม
ความชืนสูง ความร ้อน ฝุ่ น กรดและปั จจัยทีไม่น่าพึงประสงค์อนๆ
ื

●

ห ้ามงอหรือรัดลวดสลิงชนิดถักเป็ นวงกลมตรงจุดทีเป็ นรอยต่อ

●

ห ้ามแช่ลวดสลิงทีทําจากอลูมเิ นียมอัลลอยด์ลงในนํ าทะเล

●

(หากใช ้เป็ นเวลานาน อลูมเิ นียมอัลลอยด์อาจชํารุดเสียหาย และแรงขันอาจลดลง)

●

มุมเปิ ดของบ่วงของลวดสลิงทีมีข ้อสวมอัดต ้องไม่เกิน 60 องศา

43 (th)

มุมของสลิง

มุมของสลิง

เก็บให ้เป็ นระเบียบ

ตัวรองหนุน

ความชืน

ความร ้อน
กรด

ฝุ่ น
การขึงสลิงด ้วยเชือกเส ้นเดียว

ข ้อควรระวังเมือจัดเก็บ

รูปภาพ 3-9 ข ้อควรระวังเมือใช ้ลวดสลิง

44 (th)

2

โซ่ (หน้า 87)

โซ่ทนต่อความร ้อน การกัดกร่อนและการผิดสัดส่วนได ้มากกว่าเมือเทียบกับลวดสลิง
ตรวจสอบขนาดของโซ่ได ้จากเส ้นผ่านศูนย์กลางของแท่งโลหะทรงกลมของส่วนประกอบ (มม.) ซึงเราเรียกว่า “เส ้นผ่าน
ศูนย์กลางปกติ” ของโซ่ โซ่มอ
ี ยูห
่ ลายประเภท แต่ทใช
ี ้กันมากทีสุดคือโซ่สายโซ่ และบางครังก็นําโซ่สมอเรือมาใช ้ขึงสลิง
นํ าหนักบรรทุกขนาดหนัก
โซ่สายโซ่

เส ้นผ่านศูนย์กลางปกติ
โซ่สมอเรือ

เส ้นผ่านศูนย์กลางปกติ

รูปภาพ 3-10 ประเภทของโซ่
สลิงโซ่มก
ั ประกอบด ้วยโซ่ทมาพร
ี
้อมกับตะขอ วงแหวนหรือชินส่วนโลหะแบบอืนๆ ทีประกอบติดเข ้ากับปลายทังสองด ้าน
เหมือนกับทีอธิบายไว ้ในรูปภาพ 3-11
โซ่พร ้อมวงแหวน
วงแหวน

โซ่พร ้อมตะขอ

รูปภาพ 3-11 สลิงโซ่

45 (th)

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้โซ่ได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกใช ้สลิงโซ่ททราบนํ
ี
าหนักบรรทุกการทํางาน (แท็กระบุนําหนักบรรทุกการทํางานจะติดอยูท
่ ส่
ี วนของวงแหวนในสินค ้า
บางประเภท)

●

ตรวจสอบว่าจะใช ้สลิงโซ่ทก
ุ เส ้นโดยมีมม
ุ ของสลิงทีเหมาะสม พร ้อมค่าสัดส่วนความปลอดภัยในระดับ 5 หรือมากกว่านัน
ตามทีบัญญัตไิ ว ้ในระเบียบการด ้านความปลอดภัยสําหรับเครน

●

ี ดออกก่อนใช ้งาน
คายโซ่ทบิ

●

ต ้องระวังไม่ให ้สลิงโซ่หล่นออกมาจากพืนทีต่างระดับ

●

อย่าให ้สลิงโซ่โดนความร ้อนโดยตรง

●

ี ใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก
ห ้ามใช ้เครนดึงโซ่ทอยู

●

ห ้ามยัดปลายตะขอ สลักหรือชินส่วนใดๆ ลงในข ้อลูกโซ่ภายในโซ่เพือลดความยาวของโซ่

●

เมือใช ้สลิงโซ่ในบริเวณทีอากาศเย็น ให ้ใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเพือไม่ให ้เกิดการกระตุก

●

ห ้ามใช ้โซ่นังร ้านเพือขึงสลิงนํ าหนักบรรทุกทีจะยก (รูปภาพ 3-20: หน ้า 89)

3

ื กไฟเบอร์ (หน้า 89)
เชอ

่ ยเสียหาย
เชือกไฟเบอร์เบากว่าและใช ้งานได ้ง่ายกว่าลวดสลิงหรือโซ่ และสินค ้าทีใช ้เชือกประเภทนียกจะไม่คอ

3.1

สายเข็มข ัดสลิง (หน้า 89)

สําหรับสายเข็มขัดสลิง ให ้เลือกแบบทีมีทงส่
ั วนของเข็มขัดและส่วนทีทําจากโลหะ ซึงมีคา่ สัดส่วนความปลอดภัยเป็ น 6 หรือ
มากกว่า และ 5 หรือมากกว่าตามลําดับ

ประเภทและนําหน ักบรรทุกการทํางานสูงสุด (นําหน ักบรรทุกปลอดภ ัยมาตรฐาน)
สิงทีกําหนดประเภทของสายเข็มขัดสลิงคือเกรด ประเภทและความกว ้าง โดยเราดูข ้อมูลเหล่านีได ้จากแท็ก โดยสายเข็มขัด
สลิงทีมีวางจําหน่ายแบ่งออกเป็ นสองประเภททีมีความกว ้างให ้เลือกหลายช่วง
โปรดดูตําราเรียนหากต ้องการรายละเอียดนํ าหนักบรรทุกการทํางานสูงสุดสําหรับสายเข็มขัดสลิงแต่ละประเภท (ตาราง 3-11:
หน ้า 92, ตาราง 3-12: หน ้า 92)

46 (th)

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้สายเข็มขัดสลิงได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด (รูปภาพ 3-22: หน ้า 93)
●

เลือกและใช ้สายเข็มขัดสลิงทีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ เลียงการใช ้สายเข็มขัดสลิงทีทําจากพอลิโพรไพลีนกลาง
แจ ้งเพราะสายเข็มขัดสลิงประเภทนีไวต่อรังสีอล
ั ตราไวโอเล็ต ติดต่อผู ้ผลิตหากจะใช ้สายเข็มขัดสลิงร่วมกับวัสดุเคมีใหม่
หรือสารละลายทีไม่รู ้จัก

●

ห ้ามใช ้สายเข็มขัดสลิงทีเกินค่าการใช ้งาน เนืองจากเครืองหมายทีแสดงเป็ นสีตา่ งๆ จะปรากฏขึนหากสายเข็มขัดสลิง
ชํารุดเสียหายเพิมขึนเรือยๆ

●

ิ กํ
ี าหนด (ระหว่าง -30 °C และ 50 °C) ให ้ติดต่อผู ้ผลิตเพือตรวจสอบนํ าหนัก
เมือใช ้สายเข็มขัดสลิงนอกช่วงอุณหภูมท
บรรทุกการทํางาน ห ้ามใช ้สายเข็มขัดสลิงในทีทีอุณหภูมเิ กิน 100 °C

●

หากสายเข็มขัดสลิงเปี ยกหรือเปื อนนํ ามัน สายจะลืนได ้ง่าย

●

ต ้องเสริมตัวหนุนรองบริเวณขอบของนํ าหนักบรรทุกทรงเหลียมเพือป้ องกันนํ าหนักบรรทุกและสายเข็มขัดสลิง และเพือ
ป้ องกันการลืนไถลไปด ้านข ้าง

●

ี ก
ู สลิงแบบ Choke Hitch ให ้ชักรอกนํ าหนักบรรทุกด ้วยวิธก
ี ารแทงบ่วงสายเข็มขัดสลิงเพือมัดให ้แน่น
เมือใช ้วิธผ

●

คนควบคุมเครนต ้องไม่ละทิงหน ้าทีขณะทียกนํ าหนักบรรทุกขึนแล ้ว

●

ห ้ามใช ้สายเข็มขัดสลิงทีบิดไปมามากเกินไป หรือสายเข็มขัดสลิงทีผูกหรือดึงรังกันเอง

●

เมือดึงสายเข็มขัดสลิงทีมีนําหนักบรรทุกทับไว ้ ต ้องระวังอย่าทําให ้สายเข็มขัดสลิงชํารุดเสียหาย

●

่ ล่นลงมาจากทีสูง
ห ้ามลากสายเข็มขัดสลิงบนพืนดินหรือพืนอาคาร ระวังสายเข็มขัดสลิงทียังมีสว่ นทีทําจากโลหะติดอยูห

●

ห ้ามให ้นํ าหนักบรรทุกวางทับสายเข็มขัดสลิง (ติดต่อกันเป็ นเวลานาน)

●

เมือใช ้สายเข็มขัดสลิงร่วมกับอุปกรณ์สลิงหรืออุปกรณ์เสริมชักรอกอืน ต ้องระวังไม่ทําให ้ส่วนเชือมต่อชํารุดเสียหาย

●

เก็บสายเข็มขัดสลิงให ้ห่างจากความร ้อน สารเคมีและแสงแดด

●

สําหรับสายเข็มขัดสลิงทีใช ้เคลือนย ้ายเคมีภณ
ั ฑ์ ต ้องล ้างทําความสะอาดให ้ดีกอ
่ นจัดเก็บ

●

หากสายเข็มขัดสลิงสกปรกเนืองจากเปื อนนํ ามันหรือฝุ่ น ต ้องล ้างด ้วยนํ ายาทําความสะอาดทีมีฤทธิเป็ นกลางก่อนจัดเก็บ

●

หากมีคําสังให ้ทิงสายเข็มขัดสลิงหรือส่วนทีทําจากโลหะหลังตรวจสอบสภาพแล ้ว ห ้ามนํ าอุปกรณ์เหล่านีกลับมาใช ้ด ้วย
การซ่อมหรือลดนํ าหนักบรรทุกการทํางาน

●

ปรึกษาผู ้ผลิตหากต ้องใช ้สายเข็มขัดสลิงในสภาพแวดล ้อมทีผิดธรรมชาติ

นําหน ักบรรทุกการทํางานของสายเข็มข ัดสลิง
ในการขึงสลิงจริงนัน สิงทีสําคัญคือการพิจารณาถึงค่าสัดส่วนฐานนิยมและมุมของสลิงเพือเลือกสายเข็มขัดสลิงทีเหมาะสม
โปรดดูข ้อมูลนํ าหนักบรรทุกการทํางานและวิธก
ี ารขึงสลิงของผลิตภัณฑ์เกรด III ได ้จากตําราเรียน (ตาราง 3-13: หน ้า 94,
ตาราง 3-14: หน ้า 94) เพือความปลอดภัย โปรดใช ้โดยมุมของสลิงน ้อยกว่า 60 องศา

47 (th)

3.2

สลิงกลม (หน้า 95)

ิ วนต่างๆ ได ้แก่วส
สลิงกลมมีชนส่
ั ดุตรงแกนทีทําจากเกลียวเชือกสังเคราะห์ทบิ
ี ดเข ้าด ้วยกัน หุ ้มชันนอกด ้วยผ ้า ค่าสัดส่วนความ
ปลอดภัยของสลิงกลมเหมือนกับของสายเข็มขัดสลิง

วัสดุทใช
ี ้เป็ นแกน

ลักษณะภายนอก

รูปภาพ 3-12 สลิงกลม

สลิงกลมประเภทต่างๆ
มีการจําแนกสลิงกลมออกเป็ นประเภทต่างๆ ตามชนิดของด ้ายทีใช ้เป็ นวัสดุตรงแกน รูปทรงของสลิง และนํ าหนักบรรทุกการ
ทํางานสูงสุด (ตาราง 3-16: หน ้า 96)
ี ้กับผ ้าทีหุ ้มด ้านนอก เพือระบุถงึ นํ าหนักบรรทุกการทํางานสูงสุด ตามทีปรากฏใน
มาตรฐาน JIS B 8811 จะกําหนดรหัสสีทใช
ี างไปจากนีตามข ้อตกลงระหว่างบริษัทต่างๆ
ตารางด ้านล่าง แต่ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจมีรหัสสีทต่
นํ าหนักบรรทุกการทํางานสูงสุด (t)

0.5

1.0

1.6

2.0

3.2

5.0

8.0

สีของผ ้าทีหุ ้มด ้านนอก

เทา

ม่วง

ฟ้ า

เขียว

เหลือง

แดง

ฟ้ าเข ้ม

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ข ้อควรระวังในการขึงสลิงกลมเกือบจะเหมือนกับของสายเข็มขัดสลิงทุกข ้อ แต่ควรให ้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรืองต่างๆ ด ้าน
ล่างนี
●

ห ้ามนํ าสลิงกลมสําหรับงานทัวๆ ไป มาใช ้กับสารเคมีหรือเมือกําหนดให ้ต ้องใช ้สลิงทีทนความร ้อนได ้

●

เมือคุณทําการตรวจเช็คสภาพและพบร่องรอยความเสียหายเพียงเล็กน ้อยตรงผ ้าทีหุ ้มด ้านนอก โปรดแจ ้งผู ้ผลิตเพือ
ทําการซ่อม

48 (th)

4
4.1

อุปกรณ์สลิงอืนๆ (หน้า 97)
แคล้มป์ยึด (หน้า 97)

แรงของตัวหนีบจะเป็ นสัดส่วนกับนํ าหนักของสินค ้าทีบรรทุก แคล ้มป์ ยึดในแบบแคมจึงมักคายตัว ทําให ้สินค ้าร่วงลงมาขณะที
วางสินค ้าลงบนพืนอาคารหรือพืนดิน หรืออาจจะชนเข ้ากับวัตถุอนได
ื
้ ทําให ้เกิดสภาวะไร ้นํ าหนักบรรทุกเป็ นการชัวคราว ดัง
้กั
นัน แคล ้มป์ ยึดแบบมีรค
ู ล ้องส่วนใหญ่ทใช
ี
นแพร่หลายจึงมาพร ้อมกับตัวล็อคนิรภัย เหมือนกับทีแสดงในรูปภาพ 3-13 เพือ
ป้ องกันไม่ให ้แคล ้มป์ ยึดคายการยึดเกาะสินค ้าลง
วงแหวน

วงแหวน
อุปกรณ์สําหรับล็อก

อุปกรณ์สําหรับล็อก

แคม
ก ้าม
ก ้าม

แคม
แนวนอน

แนวตัง

รูปภาพ 3-13 แคล ้มป์ ยึดแบบมีรค
ู ล ้อง

รูปภาพ 3-14 แคล ้มป์ ยึดแบบมีสกรูขน
ั
แคล ้มป์ ยึดแบบมีสกรูขน
ั กําลังได ้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปั จจุบน
ั

49 (th)

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้แคล ้มป์ ยึดได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

ใช ้แคล ้มป์ ยึดในแนวตังหรือแนวนอนตามประเภทของงาน (ยังมีแคล ้มป์ ยึดแบบหลายชันสําหรับใช ้กับสลิงแนวตังและแนว
นอนให ้เลือกซือในท ้องตลาด)

●

ต ้องใช ้แคล ้มป์ ยึดภายในช่วงนํ าหนักบรรทุกการทํางาน (ตําสุดและสูงสุด) และความหนาของแผ่นเพลทตามทีกําหนดไว ้

●

มุมของสลิงต ้องอยูท
่ ี 60 องศาหรือน ้อยกว่า และมุมระหว่างสลิงทีอยูต
่ ด
ิ กันต ้องอยูท
่ ี 30 องศาหรือน ้อยกว่า (รูปภาพ
3-27)

●

ี รงหนีบได ้หากสินค ้าทีบรรทุกแกว่งไปมา แม ้แคล ้มป์ ยึดจะอยูท
่ ี
เลียงการขึงสลิงแบบจุดหนึงจุดเพราะแคล ้มป์ ยึดอาจไม่มแ
COG

●

เมือหนีบแคล ้มป์ ยึดเข ้ากับนํ าหนักบรรทุก ต ้องสอดเข ้าไปในช่องจนสุด และปิ ดด ้วยล็อคนิรภัย

●

หากส่วนของสินค ้าทีจะสอดแคล ้มป์ ยึดลงไปเอียงไปยังส่วนทีจะดึงออก ให ้ขอคําแนะนํ าจากผู ้ผลิตก่อนใช ้

●

ิ ดตันบริเวณรูคล ้องและฟั นเฟื อง ต ้องนํ าสิงอุดตันออกก่อนใช ้งาน
หากมีสงอุ

●

ห ้ามใช ้รูคล ้องและฟั นเฟื องทีสึก (เทียบจากมาตรฐานของผู ้ผลิต)

●

ก่อนใช ้สลิงยกนํ าหนักบรรทุก ต ้องขจัดคราบนํ ามัน สารทีเคลือบอยู่ รวมถึงสนิมหรือคราบ หากมี ออกจากพืนผิวของสลิง
ก่อน

●

ระวังอย่าให ้นํ าหนักบรรทุกหรือแคล ้มป์ ยึดเจอกับแรงกระแทก

●

ห ้ามใช ้แคล ้มป์ ยึดเพือสลิงของทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู 150 °C หรือสูงกว่า

●

ห ้ามยกนํ าหนักบรรทุกทีวางซ ้อนกันเกินสองชันหรือยกของทีรองด ้วยตัวรองหนุน

●

ต ้องใช ้สเก็นแทนการร ้อยลวดสลิงในวงแหวนโดยตรง

50 (th)

ระยะเคลียริง
ระยะเคลียริง
ไม่ได ้นํ ามาใช ้เต็มรูป
แบบ

เอียง
(ตามมาตรฐานของผู ้ผลิต)

ลืน
แรงกระแทก
การเปื อนนํ ามัน

ซ ้อนกันสองชันขึนไป

ตัวรองหนุน

วัตถุทมี
ี อณ
ุ หภูมส
ิ งู

รูปภาพ 3-15 วิธใี ช ้สลิงร่วมกับแคล ้มป์ ยึดทีผิดวิธ ี

51 (th)

4.2

แฮคเกอร์ (หน้า 99)

แฮคเกอร์คอ
ื อุปกรณ์สลิงทีมีก ้ามหนึงอันหรือสองอันตรงปลายเพือใช ้ยึดผลิตภัณฑ์เอาไว ้ ไม่วา่ จะเป็ นเหล็กแผ่น เหล็กขึนรูป
หรือท่อสําหรับลําเลียง

แฮคเกอร์แบบสองก ้าม

แฮคเกอร์แบบหนึงก ้าม

รูปภาพ 3-16 แฮคเกอร์

การขึงสลิงด ้วยตะขอ

มุมของสลิง

การขึงสลิงทีคนดูแลสลิงเป็ นผู ้ดึง

รูปภาพ 3-17 การขึงสลิงร่วมกับแฮคเกอร์

52 (th)

มุมระหว่างสลิงที
อยูต
่ ด
ิ กัน

ห ้ามใช ้แฮคเกอร์ยกสินค ้าหลายขนาดที
เรียงซ ้อนกัน

ห ้ามใช ้ขาเกียวแฮคเกอร์เพียงขา
เดียวจากสองขา

ห ้ามคล ้องลวดสลิงเข ้ากับขาเกียว

ี ดวิธ ี
รูปภาพ 3-18 วิธใี ช ้แฮคเกอร์ทผิ

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้แฮคเกอร์ได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกแฮคเกอร์ทเหมาะกั
ี
บรูปทรง นํ าหนักและความหนาของสินค ้าทีบรรทุก (รูปภาพ 3-30)

●

ห ้ามใช ้แฮคเกอร์ยกสินค ้าหลายขนาดทีเรียงซ ้อนกัน

●

มุมของสลิงต ้องอยูท
่ ี 60 องศาหรือน ้อยกว่า และมุมระหว่างสลิงทีอยูต
่ ด
ิ กันต ้องอยูท
่ ี 30 องศาหรือน ้อยกว่า

●

ตรวจสอบ COG ของนํ าหนักบรรทุกให ้ถูกต ้อง ก่อนประกบแฮคเกอร์สองตัวหรือมากกว่านันตรงจุดต่างๆ ระหว่าง COG

●

สอดแฮคเกอร์เข ้าไปทีส่วนปลายสุดของขาเกียวจนสุด

●

ห ้ามใช ้ขาเกียวเพียงขาเดียวจากสองขา

●

ห ้ามคล ้องลวดสลิงเข ้ากับขาเกียว

●

ห ้ามใช ้แฮคเกอร์เพือยกสลิงสิงของทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู 150 °C หรือสูงกว่านี หรือในบริเวณทีมีอากาศเย็นทีอุณหภูมภ
ิ ายนอก
ตํากว่า - 15 °C (คูม
่ อ
ื การตรวจสอบมาตรฐานของสมาคมเครนแห่งญีปุ่ นสําหรับแฮคเกอร์)

●

ห ้ามใช ้แฮคเกอร์ทผ่
ี านการดัดแปลงหรือซ่อมแซมด ้วยการเชือมยึด

53 (th)

4.3

อืนๆ (หน้า 101)

นอกจากอุปกรณ์ทอธิ
ี บายไว ้ข ้างต ้น เรายังสามารถขึงสลิงสิงของได ้ด ้วยอุปกรณ์ตอ
่ ไปนี

สเก็น
สเก็นทีนํ ามาใช ้ในการขึงสลิงประกอบด ้วยสเก็นโอเมก ้าและสเก็นรูปตัวยูตรงทียังแบ่งย่อยตามประเภทของโบลท์หรือสลักยึด
เราจําแนกเกรดของสเก็นออกเป็ นเกรด M, S, T หรือ V โดยขึนอยูก
่ บ
ั แรงดึงของวัสดุทนํ
ี ามาใช ้ (รูปภาพ 3-32: หน ้า 101,
รูปภาพ 3-33, ตาราง 3-17: หน ้า 102)

แสดงเส ้นผ่านศูนย์กลางปกติ

รูปภาพ 3-19 เส ้นผ่านศูนย์กลางปกติของสเก็น
ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้สเก็นได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกสเก็นทีเหมาะสมกับนํ าหนักบรรทุกการทํางานและการใช ้งานทีกําหนด

●

เมือใช ้สเก็นแบบมีสกรูขน
ั ให ้ต่อโบลท์ของสเก็นเข ้ากับห่วงของลวดสลิงเหมือนกับรูปในรูปภาพ 3-20

●

ห ้ามคล ้องลวดสลิงผ่านด ้านทีมีโบลท์ของสเก็นเหมือนกับรูปในรูปภาพ 3-21 เพราะโบลท์อาจหมุนได ้

●

ต ้องไม่มโี มเมนต์ตด
ั กระทําบนตัวสเก็นเอง

●

ห ้ามใช ้สเก็นทีร ้อนหรือผ่านการซ่อมแซม (ด ้วยการตี)

รูปภาพ 3-21 ตัวอย่างการใช ้สเก็น

รูปภาพ 3-20 ตําแหน่งของสเก็น

54 (th)

อายโบลท์และอายน ัท
อายโบลท์และน็ อตคือโบลท์และน็ อตพร ้อมวงแหวน เหมือนกับทีแสดงในรูปภาพ 3-22 และในรูปภาพ 3-23 ติดอุปกรณ์นเข
ี ้า
กับเครืองจักรหรือส่วนประกอบของเครืองจักรไว ้ล่วงหน ้าเพือนํ ามาใช ้ชักรอกได ้ง่ายๆ เมือยกนํ าหนักบรรทุก

รูปภาพ 3-22 อายโบลท์

รูปภาพ 3-23 อายน ัท

ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้อายโบลท์และอายนัทได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกอายโบลท์และอายนัททีเหมาะสมตามประเภทของนํ าหนักบรรทุก

●

อย่าให ้อายโบลท์เจอกับแรงกระทําด ้านข ้างทีจะลดความแข็งแรงลงอย่างเห็นได ้ชัด

●

่ ด
ิ กัน ใช ้แหวนรองเพือปรับหากระยะของห่วงไม่พอดี
พืนทีรับนํ าหนักต ้องอยูต
ใช ้แหวนรองเพือปรับ

รูปภาพ 3-24 ตัวอย่างการใช ้อายโบลท์

55 (th)

คานยก
เราใช ้คานยกเพือยกวัตถุทยาว
ี
หรือยกลวดสลิงในแนวดิงเพือไม่ให ้สินค ้าทีบรรทุกชํารุดเสียหาย (รูปภาพ 3-39: หน ้า 104)
ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้คานยกได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกคานยกทีเหมาะสมตามประเภทของนํ าหนักบรรทุก

●

ตรวจสอบจุดทีจะใช ้สลิงและสภาพของนํ าหนักบรรทุกก่อนล่วงหน ้าหากใช ้คานยกอเนกประสงค์

●

หากใช ้คานยกกับจุดสลิงหลายจุด ซึงจะเกียวข ้องกับการกระจายนํ าหนักบรรทุกทีไม่สมําเสมอบนจุดสลิงเหล่านัน ให ้
คํานึงถึงนํ าหนักบรรทุกทีกระจายนํ าหนักไม่สมําเสมอด ้วย และใช ้อุปกรณ์สลิงทีกําหนดไว ้เพือให ้คานยกอยูใ่ นแนวนอน

56 (th)

4.4

อุปกรณ์เสริมของสลิง (หน้า 105)

ในการยกสินค ้าด ้วยสลิงก่อนใช ้เครนลําเลียงนัน อุปกรณ์เสริมของสลิง เช่น ตัวรองหนุนและบล็อกหมอนรองจะนํ ามาใช ้เพือ
ป้ องกันอุปกรณ์สลิงหรือสินค ้าทียกขึนแล ้ว หรือเพือทําให ้งานสลิงทําได ้ง่ายขึน

ต ัวรองหนุน
เมือต ้องยกสินค ้าทีมีเหลียมหรือสินค ้าทีเปราะหักง่าย เราจะใช ้ตัวรองหนุนเพือป้ องกันไม่ให ้ลวดสลิงหรือสินค ้าทีบรรทุกชํารุด
เสียหาย

ถุงผ ้า

ผ ้า

ทองแดงหรือทองแดง
ผสมอัลลอย

โครงสร ้างทีผ่าน
การเชือมยึด

รูปภาพ 3-25 ตัวรองหนุน

57 (th)

แผ่นยาง

แผ่นแม่เหล็ก

บล็อกหมอนรอง
เราใช ้บล็อกหมอนรองเพือป้ องกันลวดสลิงและนํ าหนักบรรทุก และใช ้เพือตรวจสอบให ้แน่ใจว่างานสลิงจะมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ระวังเท ้าทีต ้องไม่ตด
ิ อยูใ่ ต ้สัมภาระทีบรรทุก
ข้อควรระว ังในการใชง้ าน
ใช ้บล็อกหมอนรองได ้อย่างปลอดภัยหากสังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

ใช ้บล็อกทีมีขนาดเท่ากัน หากใช ้บล็อกทีสูงไม่เท่ากัน นํ าหนักบรรทุกจะไม่เสถียร

●

สําหรับบล็อกไม ้ ให ้เลือกใช ้บล็อกไม ้ทีไม่มรี อยแตกหรือผุกร่อน

●

ใช ้มือแต่ละข ้างจับบล็อกแต่ละด ้านไว ้ ห ้ามวางมือไว ้ด ้านบนสุด

●

เมือปรับตําแหน่งของบล็อกหมอนรองใต ้นํ าหนักบรรทุก ต ้องจับทีด ้านซ ้ายและด ้านขวาของบล็อก

ใช ้บล็อกทีมีขนาดเท่ากัน

ใช ้มือแต่ละข ้างจับ
บล็อกแต่ละด ้านไว ้

นํ าหนักบรรทุกเริมไม่เสถียร

จับด ้านซ ้ายและด ้านขวา
ของบล็อก

ห ้ามวางมือไว ้ด ้านบนสุด

รูปภาพ 3-26 บล็อกหมอนรอง

58 (th)

5

การตรวจสภาพอุปกรณ์สลิง (หน้า 106)

ต ้องตรวจสภาพของอุปกรณ์สลิงอย่างสมําเสมอ และตามจําเป็ นเพือให ้อุปกรณ์นอยู
ี ใ่ นสภาพทีเหมาะสมกับการใช ้งาน หากไม่
สามารถทําการตรวจสอบนีได ้อาจทําให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุร ้ายแรง ก่อนนํ ามาใช ้กับงานประจําวัน ต ้องตรวจสอบส่วนประกอบทังหมด
ของอุปกรณ์สลิงให ้ละเอียดเพือยืนยันความพร ้อมในการทํางาน นอกจากการตรวจเช็คสภาพทุกวันแล ้ว เรายังต ้องตรวจสภาพ
อุปกรณ์เหล่านีเป็ นระยะๆ เช่น สัปดาห์ละหนึงครังหรือเดือนละสองสามครัง โดยขึนอยูก
่ บ
ั ลักษณะการใช ้งาน เนืองจากอายุการ
ใช ้งานมักเปลียนแปลงตามปั จจัยต่างๆ เช่น ความถีในการนํ ามาใช ้ในงานประจําวันและจํานวนนํ าหนักของสินค ้าทีต ้องยกใน
แต่ละครัง เมือนํ าอุปกรณ์กลับมาใช ้หลังจากจัดเก็บไว ้เป็ นเวลานาน ให ้ตรวจสอบอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างละเอียด
พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยสําหรับเครนได ้กําหนดมาตรฐานเกียวกับการห ้ามใช ้อุปกรณ์สลิงทีหย่อนประสิทธิภาพ ดู
รายละเอียดของปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับการสึกหรอหรือการผิดสัดส่วนได ้จาก “คูม
่ อ
ื การตรวจสอบเครนเหนือศีรษะด ้วยตัวเอง
เป็ นครังคราว”
ี ได ้รวมอยูใ่ นระเบียบข ้อบังคับ ให ้ปฎิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทีรวมอยูใ่ นคูม
่ อ
ื การใช ้งานทีได ้
ขณะเดียวกัน ในส่วนของอุปกรณ์ทไม่
จากผู ้ผลิต หากพบความผิดปกติของอุปกรณ์สลิงเมือทําการตรวจสอบไม่วา่ จะเป็ นการปริแตก การผิดรูปและความเสียหายอืนๆ
ต ้องซ่อมอุปกรณ์สลิงทีชํารุดเสียหายทันที หรือถอดออก สิงทีต ้องทําคือการใช ้มาตรการทีจําเป็ นเพือแยกอุปกรณ์สลิงทีใช ้
การไม่ได ้ออกเพือไม่ให ้นํ ากลับมาใช ้งานได ้อีก

5.1

ลวดสลิง (หน้า 107)

ํ หร ับลวดสลิง
จุดทีควรตรวจสอบสา
●

ลวดทีขาด

●

เส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงและสึกหรอ

●

เป็ นปมและผิดรูป

●

กัดกร่อน

●

ความผิดปกติบริเวณส่วนปลายสุดและจุดเชือมต่ออืนๆ

59 (th)

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธลวดสลิง
●

ลวดสลิงที 10% ของจํานวนเส ้นลวดทังหมด (ยกเว ้นลวดเติม) มีเกลียวหนึงเกลียวทีขาดหรือหัก
หมายเลขเกลียว

1 เกลียวของลวดสลิง

รูปภาพ 3-27 1 เกลียวของลวดสลิง
●

ส่วนทีเป็ นห่วงซึงคิดเป็ น 5% ของจํานวนเส ้นลวดทังหมด (ยกเว ้นลวดเติม) มีเกลียวลวดหนึงเกลียวทีขาดหรือหัก (การ
อ ้างอิง: คําแนะนํ าทีเกียวข ้องกับความปลอดภัยของการขึงสลิง)

●

สลิงทีเส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่า 7% ของเส ้นผ่านศูนย์กลางปกติ

●

สลิงทีมีสว่ นทีเป็ นปม (ห ้ามซ่อมเพือนํ ามาใช ้ใหม่)
แกะปมออก

ปม

ปมทางบวก

ปมทางลบ

รูปภาพ 3-28 ปม
●

สลิงทีผิดรูปมากหรือผุกร่อนรุนแรง

●

สลิงทีปลายด ้านใดด ้านหนึงหรือข ้อสวมอัดมีความผิดปกติ (ส่วนทีถักเป็ นเปี ยของห่วงหรือปลอกโลหะของข ้อสวมอัด)

ทังหมดนีคือเกณฑ์ทกํ
ี าหนดขึนภายใต ้กฎหมายทีนํ ามาใช ้เพือพิจารณาว่าควรเลิกใช ้ลวดสลิงนันหรือไม่ แนะนํ าให ้เปลียนลวด
้นลวดขาดหรื
สลิงทีมีเส
อเส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากก่อนจะเข ้าเกณฑ์ทระบุ
ี ไว ้ข ้างต ้น ห ้ามใช ้ลวดสลิงทีมีรป
ู ลักษณ์ผด
ิ ไป
จากเดิมตังแต่สองลักษณะขึนไป เช่น ผิดรูป สึกหรอและฉีก และมีลวดทีขาดหากเมือความเสียหายรวมทังหมดจากสาเหตุท ี
กล่าวมานีแล ้วตรงตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนดแม ้ความเสียหายแต่ละลักษณะตํากว่าเกณฑ์เพือพิจารณาเปลียนก็ตาม

60 (th)

5.2

โซ่

ํ หร ับโซ่
จุดทีควรตรวจสอบสา
●

การยืดตัว

●

การสึกหรอ

●

รอยร ้าว

●

ข ้อลูกโซ่ผด
ิ รูปหรือบิด

●

ส่วนทีเชือมยึดหรือหลอมมีลก
ั ษณะผิดปกติ

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธโซ่
●

ี ดตัวออกมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของความยาวเดิมจะได ้รับการพิจารณาในทันทีหลังจากออกจากสายการผลิต
โซ่ทยื

●

โซ่ทข
ี ้อลูกโซ่ระหว่างโซ่มเี ส ้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม ซึงระบุได ้ ณ เวลาทีผลิต

●

โซ่ทมี
ี รอยร ้าว

●

ี ตําหนิหรือสิงผิดปกติภายในส่วนทีเชือมต่อหรือหลอม หรือผิดรูปไปอย่างเห็นได ้ชัด
โซ่ทมี

ี ดรูป
ข ้อลูกโซ่ทผิ

บุบ

ข ้อลูกโซ่ทโค
ี ้งงอ

ข ้อลูกโซ่ทบิ
ี ด

งอ

รูปภาพ 3-29 ลักษณะทีผิดสัดส่วนของโซ่

L (ตัวต่อ 5 ตัว)

รูปภาพ 3-30 ความยาวมาตรฐานของสายโซ่

61 (th)

บิด

ตรวจสอบการยืดตัวของโซ่แต่ละอันได ้ด ้วยการวัดความยาวของข ้อลูกโซ่ห ้าข ้อ โดยเลือกวัดข ้อลูกโซ่ทน่
ี าจะยืดตัวรุนแรงทีสุด
้งาน
ขณะใช
แล ้วจึงคํานวณส่วนต่างระหว่างความยาวทีวัดได ้นีกับความยาวดังเดิมของข ้อลูกโซ่ทงห
ั ้าอัน ณ เวลาทีมีการผลิต
เพือใช ้เป็ นมาตรฐานอ ้างอิงหรือความยาวมาตรฐาน ดูรป
ู ภาพ 3-30 จําเป็ นต ้องวัดและเปรียบเทียบขนาดของผลิตภัณฑ์ทเพิ
ี ง
ผลิต เพือบันทึกข ้อมูลสายโซ่แต่ละเส ้นเก็บไว ้

5.3

ื กไฟเบอร์ (หน้า 110)
เชอ

ค่อนข ้างยุง่ ยากหากจะวัดสภาพทีเสือมลงของเชือกไฟเบอร์และสายพาน หรือกําหนดมาตรฐานอ ้างอิงความแข็งแรง ดังนัน จึง
ควรให ้ความสนใจเป็ นพิเศษเมือตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังต่อไปนี:

สายเข็มข ัดสลิง
จุดทีควรตรวจสอบ
●

สภาพความเสียหาย: สึก (เป็ นขุย) มีรอยขีดข่วน เกลียวของส่วนทีเย็บไว ้เกิดขาด พืนผิวหลุดลอก

●

รูปลักษณ์ทผิ
ี ดปกติ: สภาพทรุดโทรม ลักษณะสี มีสว่ นทีละลาย แยกตัว สกปรก

●

ชุดเชือมยึดทีทําจากโลหะ: ผิดรูป มีรอยขีดข่วน มีรอยร ้าว สึก ผุกกร่อน

การหลุดลอกของส่วนทีเย็บไว ้

การหลุดลอกของส่วนหลัก

เกลียวแตกตรงทีเป็ นห่วง

รูปภาพ 3-31 สายพานลอกออก

รูปภาพ 3-32 ตัวสายเป็ นขุย

รูปภาพ 3-33 ห่วงชํารุดเสียหาย

62 (th)

้ จ
ื กไฟเบอร์และสายพาน
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธเชอ
●

เมือไม่เห็นผิวสัมผัสของสลิงเนืองจากผิวสัมผัสเป็ นขุย เกลียวทีเย็บไว ้ชํารุดเสียหายหรือแตก เมือเกลียวทีเย็บไว ้ฉีกออก
ยาวเกินความกว ้างของเกลียว

●

เชือกหรือสายพานทีรอยตัดหรือรอยขีดข่วนมีขนาดเท่ากับ 1/10 ของความกว ้างตามกว ้าง หรือ 1/5 ของความหนาตาม
ความหนา

●

เมือส่วนทีเย็บและส่วนหลักฉีกออก

●

เชือกหรือสายพานทีระบุขด
ี การใช ้งาน และเกินขีดการใช ้งานแล ้ว

●

ิ ไปจากเดิมมาก รวมถึงลักษณะสี มีสว่ นทีละลายหรือแยกตัวเนืองจากความร ้อนหรือสารเคมี
เชือกหรือสายพานทีสีผด

●

เชือกหรือสายพานทีร ้าว งอ บิดตัว ผิดรูป และมีรอยขีดข่วนบนชุดเชือมยึดทีทําจากโลหะ

●

เมือสังเกตเห็นว่าชุดเชือมยึดทีทําจากโลหะสึกหรอ (ระดับการสึกหรอเกิน 10% ของขนาดเดิม)

●

เมือชุดเชือมยึดทีทําจากโลหะทังหมดผุกร่อน หรือเห็นลักษณะผุกร่อนชัดเจนบนชินส่วนของชุดอุปกรณ์เชือมยึดทีทําจาก
โลหะ

●

เมือมีอายุงานเกินกว่าทีกําหนดไว ้ (การอ ้างอิง: 7 ปี ในร่มและ 3 ปี กลางแจ ้ง)

●

เชือกหรือสายพานทีห่วงชํารุดเสียหาย

63 (th)

สลิงกลม
จุดทีควรตรวจสอบ
●

สภาพความเสียหาย: สึก มีรอยขีดข่วน เกลียวของส่วนทีเย็บไว ้เกิดขาด

●

รูปลักษณ์ทผิ
ี ดปกติ: สภาพทรุดโทรม ลักษณะสี มีสว่ นทีละลาย แยกตัว สกปรก

●

แกนทีผิดปกติ: บางส่วนของแกนแข็ง และหนาไม่เสมอกัน

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธสลิงกลม
●

เมือผ ้าทีหุ ้มอยูฉ
่ ีกขาดและมองเห็นแกนทีอยูด
่ ้านใน

●

เมือเกลียว ณ จุดทีเชือมถึงกันหลุดลุย
่ และมองเห็นแกนทีอยูด
่ ้านใน

●

เมือพบเห็นสภาพทีเกินพอดีทงลั
ั กษณะทีเป็ นขุย สีผด
ิ เพียน การแยกตัว บางส่วนละลายหรือผุกร่อน ทีล ้วนมีสาเหตุมา
จากแรงเสียดทาน ความร ้อนหรือสารเคมี

●

เมือสกปรกเกินไปและยากทีจะประเมินว่าควรนํ ามาใช ้ต่อดีหรือไม่

●

เมือบางส่วนของแกนแข็งเป็ นไต

●

เมือส่วนของแกนหนาไม่เสมอกัน

●

เมือมีอายุงานเกินกว่าทีกําหนดไว ้ (การอ ้างอิง: 7 ปี ในร่มและ 3 ปี กลางแจ ้ง)

ี หาย
รูปภาพ 3-34 ผ้าทีหุม
้ ด้านนอกชํารุดเสย

ี หาย
รูปภาพ 3-35 เกลียวชํารุดเสย

่ นละลาย
รูปภาพ 3-36 การแยกต ัว, บางสว

รูปภาพ 3-37 ความสกปรก

64 (th)

5.4

อุปกรณ์สลิงอืนๆ (หน้า 112)

ตะขอ สเก็น วงแหวน
จุดทีควรตรวจสอบ
●

ฉีกขาด

●

รอยร ้าว

●

ชํารุดเสียหาย

●

ยืดตัวและผิดรูป

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธตะขอ สเก็นและวงแหวน
●

ตะขออ ้าออกได ้กว ้างเกินไป
วัดขนาดของระยะ C ในรูปภาพ 3-38 และค่าทีวัดได ้เกินกว่าทีผู ้ผลิตกําหนดไว ้

●

วงแหวนผิดรูปมากเกินไป และมองเห็นความผิดปกตินได
ี ้จากสายตา

●

เมือตรวจพบรอยร ้าวได ้ด ้วยตาเปล่า
สําหรับตะขอ แนะนํ าให ้มองหารอยร ้าวเป็ นระยะๆ ด ้วยการตรวจสอบสีหรือทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก

●

ตะขอทีเห็นได ้ชัดเจนว่ามีการสึกหรอ (ระดับการสึกหรอเกิน 5% ของขนาดเดิม)

รูปภาพ 3-38 ลักษณะการอ ้าและการสึกของตะขอ

รูปภาพ 3-39 การสึกหรอของสเก็น

65 (th)

แคลมป์ยึด
จุดทีควรตรวจสอบก่อนทํางาน
●

ลักษณะภายนอก (ซีอุดตันหรือไม่)

●

ระบบการทํางาน (อุปกรณ์ล็อค วงแหวน จุดเชือมต่อ รูคล ้อง)

●

การสึกหรอ รอยร ้าวหรือรอยแหว่งของรูคล ้องและก ้าม

●

การผิดรูป การคายตัวออกหรือการหลุดออกของโบลท์และน็ อต

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธแคล้มป์ยึด
●

แคล ้มป์ ยึดทีไม่ทราบนํ าหนักบรรทุกการทํางาน

●

แคล ้มป์ ยึดทีบริเวณซีเกิดการสึกหรอ มีรอยร ้าวหรือมีรอยแหว่ง

●

แคล ้มป์ ยึดทีช่องทีเปิ ดออกได ้เกิดการผิดรูปหรือมีรอยร ้าว

●

แคล ้มป์ ยึดทีโค ้งงอ รูมล
ี ก
ั ษณะผิดรูปและมีรอยร ้าวตรงวงแหวน

●

เมือสลักในแต่ละส่วนเกิดสึกหรอ โค ้งงอและมีรอยร ้าว

●

แคล ้มป์ ยึดทีส่วนตัวเชือมมีลก
ั ษณะโค ้งงอ รูผด
ิ รูปไปจากเดิมและมีรอยร ้าว

●

อุปกรณ์ล็อคทํางานผิดปกติ หรือสปริงไม่มแ
ี รง

●

แคล ้มป์ ยึดทีมีรอยอาร์ค (รอยเชือมอาร์คในระหว่างการเชือมอาร์ค)

การบํารุงร ักษาและการจ ัดเก็บ
ิ วนทีเคลือนทีได ้มากมาย และจําเป็ นต ้องได ้รับการบํารุงรักษาทุกวัน
แคล ้มป์ ยึดมีชนส่
●

เก็บเศษสีและตะกอนออกจากชินส่วนทีเคลือนที และทําการหล่อลืน

●

เก็บเศษสีและตะกอนออกจากรูคล ้องและก ้าม

●

เช็ดคราบนํ ามันทีติดอยูต
่ รงบริเวณฟั นของรูคล ้องและก ้าม

●

จัดเก็บไว ้ในพืนทีทีเตรียมไว ้เฉพาะและอยูใ่ นสภาพแวดล ้อมทีดี

●

ทิงชินส่วนทีไม่ใช ้แล ้วเพือป้ องกันการนํ ากลับมาใช ้อีก

66 (th)

การตรวจสอบสเก็น
จุดทีควรตรวจสอบ
●

การยืดตัว

●

การสึกหรอ

●

การผิดรูป

●

รอยร ้าว

●

ชํารุดเสียหาย

●

รอยอาร์ค

้ จ
มาตรฐานทีใชพ
ิ ารณาปฏิเสธแฮคเกอร์
●

แฮคเกอร์ทยื
ี ดออก สึกหรอ หรือผิดรูปเกินค่าเฉพาะทีผู ้ผลิตกําหนดไว ้

●

แฮคเกอร์ทมี
ี รอยร ้าว

●

แฮคเกอร์ทมี
ี รอยขีดข่วน หย่อน หรือชํารุดเสียหายตรงส่วนก ้ามเกินค่าทีผู ้ผลิตกําหนดไว ้

67 (th)

บทที 4
ั
่ สญญาณ
การขึงสลิงและวิธก
ี ารสง
1

ขนตอนการขึ
ั
งสลิงขนพื
ั นฐาน (หน้า 119)

การขึงสลิงจะเกียวข ้องกับอันตรายหลายรูปแบบเนืองจากสลิงต ้องจัดการกับนํ าหนักจํานวนมากของสินค ้า สิงสําคัญคือการ
จัดการทีได ้มาตรฐานเพือรับประกันถึงความปลอดภัยในด ้านสมรรถนะของการทํางานนี โดยการกําหนดมาตรฐานและแผนการ
ทํางาน ให ้ความสนใจเป็ นพิเศษกับเรืองความปลอดภัยของสภาพแวดล ้อมในการทํางาน ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการขึงสลิงที
เหมาะสมอย่างเคร่งครัด และการให ้สัญญาณหรือเครืองหมายทีถูกต ้องและชัดเจน ตาราง 4-1 แสดงขันตอนการขึงสลิงขัน
พืนฐาน
ตาราง 4-1 ขันตอนการขึงสลิงขันพืนฐาน
●

การเตรียมความพร ้อม
ํ ค ัญ
เรืองทีสา

รายการ
1

หมายเหตุ

ยืนยันนํ าหนักบรรทุกทีกําหนด เลือกเครนทีเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน

เมือใช ้เครนทีมีเสาตัง ให ้ตรวจ

ของเครน

สอบตารางเส ้นโค ้งนํ าหนักบรรทุก
ทีกําหนดและนํ าหนักบรรทุกรวมที
กําหนด

2

ทําความเข ้าใจเรืองรูปทรง

ตรวจสอบรายละเอียดบนใบแจ ้งหนีหรือเอกสารทีเกียวข ้อง

ขนาด วัสดุและนํ าหนักของนํ า

ั เจน โปรด
หากข ้อมูลไม่ชด
สอบถาม ตรวจสอบหรือคํานวณ

หนักบรรทุกให ้ถูกต ้องทีสุด
เท่าทีจะทําได ้

3

ระบุตําแหน่งของ COG

โปรดทราบว่า COG แสดงตําแหน่งเป็ นจุด

ระบุตําแหน่งของ COG ให ้ถูกต ้อง
(ดูหน ้า 151)

4

เลือกวิธก
ี ารขึงสลิง

ระบุจํานวนของลวดสลิง วิธก
ี ารขึงสลิงและตําแหน่งทีใช ้สลิง

5

เลือกอุปกรณ์สลิง

ระบุจํานวน ขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของอุปกรณ์

(ดูหน ้า 123)

สลิงตามรูปทรง นํ าหนักและวิธก
ี ารยกนํ าหนักบรรทุกด ้วยสลิง

6

ตรวจสอบอุปกรณ์สลิง

ตรวจหาความเสียหาย การผิดรูป การบิดหรือการสึกหรอ

ระวังอย่าให ้มือหรือนิวเจ็บ

7

ตรวจสอบพืนทีทีจะหย่อน

●

ตรวจสอบว่าพืนทีทีจะวางสินค ้ามีขนาดใหญ่ แข็งพอและ
ไม่เอียง

ตรวจสอบความปลอดภัยในพืนทีที

●

ตรวจสอบว่าเตรียมบล็อกหมอนรองไว ้พร ้อมแล ้ว

สินค ้าลงมาวางไว ้

68 (th)

คนงานสามารถอพยพได ้

●

การยก
ํ ค ัญ
เรืองทีสา

รายการ
1

2

3

เตรียมเครนไว ้ให ้พร ้อม

ควบคุมตะขอ

การให ้สัญญาณลดตะขอลง

แจ ้งคนควบคุมและพืนทีทีจะมีการยกสินค ้า

●

ใช ้นกหวีดด ้วย

●

ประจําอยูใ่ นตําแหน่งทีจะมองเห็นคนควบคุมเครน
ได ้อย่างชัดเจน

●

เมือใช ้อุปกรณ์ไร ้สาย ให ้ตรวจสอบ
ระดับความไวของเครืองและต ้องไม่ม ี
สัญญาณรบกวน

●

แสดงนํ าหนักบรรทุกทีจะยก

ตะขอต ้องอยูใ่ นระดับความสูงทีเหมาะสม

●

ขยับตะขอมาไว ้เหนือนํ าหนักบรรทุก

ให ้สัญญาณเพือลดตะขอลงหลังจากหยุดนิงเหนือนํ าหนัก ระวังไม่ให ้ตะขอกระแทกศีรษะคนดูแล
บรรทุก

4

5

6

การให ้สัญญาณหยุด

ใช ้สลิงเกียวนํ าหนักบรรทุก

ยึดลวดสลิงเข ้ากับตะขอ

หมายเหตุ

●

สลิง

จับตะขอไว ้เหนือ COG ของนํ าหนักบรรทุกในจุดทีใช ้สลิง หากนํ าหนักบรรทุกมีขนาดใหญ่ ให ้หยุด
ได ้ง่าย

ตะขอไว ้ตรงตําแหน่งทีใช ้สลิงได ้ง่าย

●

พิจารณาตําแหน่ง COG

●

ระวังนิวของคุณติด

●

ระวังอย่าให ้นํ าหนักบรรทุกล ้มครืนลงมา

●

ระวังเท ้าถูกหนีบ

●

ใช ้ตัวรองหนุนบริเวณขอบของนํ าหนักบรรทุกทรง
กลม

●

ต ้องระวังไม่ให ้ลวดสลิงลืน

●

ระวังอย่าให ้ลวดสลิงบิดไปบิดมา

ยึดลวดสลิงทีอยูบ
่ นตะขอให ้แน่นในลําดับ

●

บ่วงของลวดสลิงต ้องไม่ไขว ้กันไปมา

ทีเหมาะสม

●

จัดลวดสลิงให ้ขนานกับอีกเส ้นตรงกลางของตะขอ

69 (th)

ดู บทที 5: วิธก
ี ารขึงสลิงทีเหมาะสม.

ํ ค ัญ
เรืองทีสา

รายการ
7

การให ้สัญญาณเพือค่อยๆ

●

ตรวจสอบตําแหน่งและการเคลือนไหวของคนงาน
อย่างละเอียด

●

ประจําอยูใ่ นตําแหน่งทีจะมองเห็นคนควบคุมเครน
ได ้อย่างชัดเจน

●

ค่อยๆ ขยับนํ าหนักบรรทุกขึนเพือป้ องกันลวดสลิง
ลืนหลุด

●

ตรวจสอบว่า COG ของนํ าหนักบรรทุก ตะขอและ
ลวดสลิงอยูใ่ นแนวดิง

●

สายรอกต ้องตึงพอๆ กับลวดสลิงก่อนยกขึนจาก
บล็อกหมอนรอง

●

ตรวจสอบมุมของสลิง

●

ตรวจสอบว่าได ้ทําบ่วงติดไว ้ตรงกลางตะขอแล ้ว

●

ตรวจสอบสายรอกของเครนว่าอยูใ่ นแนวดิงเรียบร ้อย
แล ้ว

●

หากยังไม่ได ้อยูใ่ นแนวดิง ให ้ส่งสัญญาณเพือขยับ
เครน แล ้วปรับตําแหน่งของตะขอหรือลดตะขอลง
มาทีพืนเพือใส่สลิงอีกครัง

การให ้สัญญาณเพือค่อยๆ

●

ตรวจสอบสภาพของนํ าหนักบรรทุก

ขยับนํ าหนักบรรทุกขึน

●

ตรวจสอบว่าได ้ยกนํ าหนักบรรทุกในแนวนอน

●

หากนํ าหนักบรรทุกแกว่งไปมา ให ้หยุดทันทีเพือ
ผ่อนนํ าหนักบรรทุกลงและใส่สลิงอีกครัง

●

ค่อยๆ ยกสินค ้าขึนจากบล็อกหมอนรอง

การให ้สัญญาณเพือหยุด

●

ตรวจสอบว่าสินค ้าแขวนในแนวนอน

เครนหลังจากยกสินค ้าขึน

●

ตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้เป็ นปกติ

●

ตรวจสอบแรงดึงของลวดสลิง

●

หากมีปัญหา ให ้ผ่อนลวดสลิงลงมาและสลิงใหม่อก
ี
ครัง

ขยับนํ าหนักบรรทุกขึน

8

การให ้สัญญาณเพือหยุด
เครน

9

10

แล ้ว

11
12

หมายเหตุ
ระวังมือหรือเท ้าถูกหนีบ

ตรวจสอบจากทุกทิศทาง

ประเมินว่าจะยกนํ าหนักบรรทุกได ้หรือไม่

การให ้สัญญาณเพือยกสินค ้า ใช ้ความระมัดระวังไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกชนเข ้ากับสิงของ
ขึน

ทีอยูร่ อบๆ

การให ้สัญญาณหยุด

ยกสินค ้าไว ้จนกว่าจะอยูใ่ นระดับความสูงทีคนงานจะเดิน
เข ้าออกได ้อย่างปลอดภัย

13

บังคับนํ าหนักบรรทุกไปยัง

●

ระบุจด
ุ ทีจะใช ้วางนํ าหนักบรรทุก

จุดทีจะวางลง

●

ขยับไปอยูด
่ ้านหน ้าเครน

70 (th)

ย ้ายคนงานทีอยูใ่ ต ้เส ้นการลําเลียงออกไป

●

การลดลง
ํ ค ัญ
เรืองทีสา

รายการ
1

ระบุจด
ุ ทีจะใช ้วางสินค ้าและ

หมายเหตุ

ประจําอยูใ่ นตําแหน่งทีจะมองเห็นคนควบคุมเครนได ้อย่างชัดเจน

ให ้สัญญาณเพือหยุด
2

3

การให ้สัญญาณลดตะขอลง

การให ้สัญญาณเพือหยุด

●

ต ้องกันคนงานออกจากพืนทีแล ้ว

ห ้ามอยูใ่ ต ้สินค ้าทียกโดยเด็ด

●

สินค ้าจะต ้องไม่ชนกับสิงของอืนๆ ทีอยูร่ อบๆ

ขาด

●

ปรับนํ าหนักบรรทุกไว ้ตรงความสูงทีต ้องการ (ประมาณระดับ
เอว)

หยุดเครน

●

นํ าหนักบรรทุกต ้องอยูใ่ นตําแหน่งทีถูกต ้อง

เครน

4

ปรับตําแหน่งทีจะวางสินค ้า

ตรวจสอบพืนทีรอบๆ

ระวังอย่าให ้ตัวเองติดอยูด
่ ้าน
ใน

5

6

7

การให ้สัญญาณลดตะขอลง

●

ประจําอยูใ่ นพืนทีทีปลอดภัย

●

ตรวจสอบว่าคนงานทุกคนอยูใ่ นพืนทีทีปลอดภัยแล ้ว

●

ให ้สัญญาณเครนขณะทีดูแลไม่ให ้สินค ้ากระแทกกับสิงของที
อยูร่ อบๆ

การให ้สัญญาณเพือหยุด

ตรวจสอบตําแหน่งของนํ าหนักบรรทุกและบล็อกหมอนรองทันทีกอ
่ น

เครน

ปรับตําแหน่งให ้เหมาะสมเพือวางนํ าหนักบรรทุก

การให ้สัญญาณเพือหย่อนนํ า

ตรวจสอบสภาพของสินค ้าและวางลงบนบล็อกหมอนรอง

หนักบรรทุกลง
8

การให ้สัญญาณหยุด

●

ลวดสลิงต ้องตึง

●

ตรวจสอบว่าบล็อกหมอนรองรับนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างเหมาะ
สม

●

ตรวจสอบว่าลวดสลิงไม่ได ้ถูกนํ าหนักบรรทุกทับไว ้

71 (th)

ห ้ามวางมือบนนํ าหนักบรรทุก

9

ค่อยๆ ลดระดับนํ าหนักบรรทุก ●

ลวดสลิงต ้องคายลงเล็กน ้อย

ระวังอย่าให ้นํ าหนักบรรทุกล ้ม

ลงและหยุด

●

ตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดี

ครืนลงมา

●

ไม่ควรลดระดับลงมากเกินไป

10

การให ้สัญญาณลดตะขอลง

หยุดลวดสลิงในตําแหน่งทีสามารถปลดบ่วงได ้

11

การให ้สัญญาณหยุด

●

ตรวจสอบว่าได ้วางนํ าหนักบรรทุกไว ้อย่างถูกต ้อง

●

ตรวจสอบจุดทีจะใช ้วางนํ าหนักบรรทุก

●

รอจนกระทังตะขอหยุดสนิท

●

แกะลวดสลิงออกแต่ระวังอย่าให ้สินค ้าล ้มครืนลงมา

●

ห ้ามดึงลวดสลิงทียังมีตะขอเครนติดอยู่

การให ้สัญญาณเพือยกสินค ้า

●

ยกตะขอจนได ้ความสูงทีเหมาะสม

ขึน

●

ี ร่ อบๆ
ให ้สัญญาณเครนขณะทีระวังไม่ให ้ตะขอชนกับวัตถุทอยู

12

13

ปลดลวดสลิงออก

ระวังเท ้าถูกหนีบ

โดยปกติแล ้ว เราจะยกตะขอ
ขึนอย่างน ้อย 2 เมตรเหนือระ
ดับพืน

2

ลําด ับการเลือกอุปกรณ์สลิง (หน้า 123)

ตรวจสอบอุปกรณ์สลิงทีอยูใ่ นรายการเพือเลือกอุปกรณ์สลิงทีต ้องการ (ตาราง 4-2: หน ้า 123)

72 (th)

3
3.1

ํ หร ับการขึงสลิง (หน้า 124)
ข้อควรระว ังโดยทวไปส
ั
า
้ า
ชุดทีใชท
ํ งานการขึงสลิง

การทํางานกับสลิงมีอน
ั ตรายและมักทําในทีสูง ดังนันชุดทีใส่ทํางานนีจึงต ้องเหมาะกับการเคลือนไหว พร ้อมปกป้ องคนงานจาก
อันตรายต่างๆ ได ้ด ้วย ไม่วา่ จะเป็ นอุบต
ั เิ หตุจากการพลัดตก วัตถุหล่นลงมา และของหนักทีอาจตกกระแทกใส่เท ้าคนงาน
●

สวมหมวกนิรภัยและยึดสายรัดคางให ้แน่น สวมอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกเพือป้ องกันความเสียงทีอาจพลัดตกหาก
ทํางานจากจุดทีสูง

●

เมือใช ้ลวดสลิง ต ้องสวมถุงมือหนังเพือป้ องกันการบาดเจ็บ

●

สวมรองเท ้านิรภัยทีเหมาะกับงานทีกําลังทํา แนะนํ าให ้สวมรองเท ้าบูทสําหรับทํางานหรือแล็คกิงเพือป้ องกันเท ้า แต่ทงนี
ั
ต ้องพิจารณาจากประเภทของงานทีทําเป็ นหลัก

●

สวมเสือแขนยาวและกางเกงขายาวเพือป้ องกัน

3.2

ตําแหน่งประจําการของคนงานและอืนๆ

นายจ ้างจะเป็ นผู ้พิจารณาเรืองตําแหน่งประจําการของคนงานและเรืองอืนๆ ทีปรากฏด ้านล่างนี:
●

กําหนดตัวบุคคลทีจะดูแลงานทังหมดจากกลุม
่ คนงานทีทําหน ้าทีใช ้สลิง (คนควบคุมเครน คนให ้สัญญาณ คนดูแลสลิง ผู ้
ื ส่วนทีห ้าม
ช่วยงานสลิง เป็ นต ้น) มอบหมายหน ้าทีให ้กับพนักงานแต่ละคน พิจารณาเรืองการจัดสถานทีทํางาน ระบุพนที
เข ้า กําหนดโครงสร ้างผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต ้บังคับบัญชา และเปิ ดเผยข ้อมูลนีให ้กับพนักงานก่อนเริมทํางาน

●

แจ ้งข ้อมูลเกียวกับนํ าหนักบรรทุก เช่น ประเภท นํ าหนัก รูปทรง ปริมาณและเส ้นทางการลําเลียง ให ้กับบุคคลทีดูแลเรือง
การขึงสลิง

●

พิจารณาเรืองสัญญาณเฉพาะทีจะนํ ามาใช ้กับการทํางานของเครน และมีความเหมาะสมกับสถานทีทํางาน พร ้อมแต่งตังผู ้
ทีจะทําหน ้าทีให ้สัญญาณ

73 (th)

3.3

การประชุมก่อนเริมการทํางาน (รูปภาพ 4-3: หน้า 126)

ผู ้ทีดูแลการขึงสลิงได ้จัดประชุมร่วมกับพนักงานคนอืนๆ ก่อนเริมทํางานเพือพิจารณามาตรฐานของงานหรือแผนการทํางาน
แล ้วจึงนํ ารายการต่างๆ ทีอธิบายไว ้ด ้านล่างมาใช ้:
●

แจ ้งรายละเอียด (ประเภท นํ าหนัก รูปทรง ปริมาณ) ของนํ าหนักบรรทุก

●

ตรวจสอบสภาพของพืนทีทํางาน และเลือกเส ้นทางการลําเลียงทีเหมาะสม ทีไม่ผา่ นเหนือคนงานคนอืนๆ กําหนดจุดรวม
พลทีปลอดภัยโดยพิจารณาจากความสูงของนํ าหนักบรรทุกทีแขวนกลางอากาศและแจ ้งขันตอนการอพยพทีปลอดภัยให ้
กับพนักงานทุกคนหากจําเป็ นต ้องกําหนดเส ้นทางลําเลียงภายในพืนทีงาน
ั การเคลือนทีหรือการทําวงรอบ ให ้อพยพห่างจากทิศทาง
(a) เมือทํางานกับเครนเหนือศีรษะหรือบริดจ์เครนทีมีฟังก์ชน
การเคลือนที 45° และระยะห่างจากปลายสุดของนํ าหนักบรรทุกต ้องอยูท
่ ี 2 เมตรหรือมากกว่า

การทําวงรอบ

ง่
กว

45°

รแ

2ม

ตําแหน่งของการอพยพ

กา

การยกบูมขึนหรือลง

.ห

การเคลือนที

รอื
มา
กก
วา่

ั
(b) เมือทํางานกับโมบายเครนหรือเครนแบบเสาตังทีมีฟังก์ชนการแกว่
ง ระยะห่างต ้องอยูท
่ ี 2 เมตรหรือมากกว่าใน
ลักษณะของการเลือนออกจากปลายนํ าหนักบรรทุกทีกําลังแกว่ง

2 ม. หรือมากกว่า

ตําแหน่งของการอพยพ
2 ม. หรือมากกว่า
ความยาวตามยาวของนํ าหนักบรรทุก
เครนเหนือศีรษะ, บริดจ์เครน

โมบายเครน, เครนแบบเสาตัง

รูปภาพ 4-1 ตําแหน่งของการอพยพ

74 (th)

●

แจ ้งให ้พนักงานทราบถึงวิธก
ี ารทํางาน ขันตอนการทํางาน และการมอบหมายงาน

●

ประกาศจุดทีจะใช ้ทํางานและตําแหน่งประจําการของคนดูแลสลิง คนให ้สัญญาณและผู ้ช่วยงานสลิง แจ ้งให ้พนักงาน
แต่ละคนทราบถึงตําแหน่งประจําการขณะทํางานและวิธป
ี ้ องกันการเขวียงของสินค ้าหากต ้องป้ องกันไม่ให ้สินค ้าเขวียง
ไปมา

●

สังการและตรวจสอบการใช ้อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสม

●

ตรวจสอบว่าได ้ใช ้วิธก
ี ารให ้สัญญาณตลอดเวลาภายในพืนทีทํางานแต่ละแห่ง

●

คนให ้สัญญาณจะต ้องสวมอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ปลอกแขนและหมวกนิรภัยทีทําเครืองหมายไว ้ชัดเจน เพือให ้คนควบคุม
เครนสามารถแยกบุคคลเหล่านีได ้โดยง่าย

●

ตรวจสอบสภาพของระบบการสือสารไร ้สาย เช่น ช่วงการรับส่งสัญญาณก่อนเริมต ้นทํางานหากใช ้อุปกรณ์ไร ้สายเป็ นตัวให ้
สัญญาณ

3.4

ํ หร ับการขึงสลิง
ข้อควรระว ังขนพื
ั นฐานสา

●

หากมีข ้อกังวลใดๆ ในระหว่างทีใช ้งานสลิง โปรดใช ้สลิงซําอีกครังเพือให ้แน่ใจว่าปลอดภัย

●

ห ้ามนังบนสินค ้าทีบรรทุก

●

ห ้ามวางเครืองมือไว ้บนสินค ้าทีบรรทุก

●

ห ้ามเข ้าไปหรือปล่อยให ้คนอืนเข ้าไปภายในพืนทีใต ้นํ าหนักบรรทุก

75 (th)

4

วิธก
ี ารขึงสลิงด้วยลวดสลิง (หน้า 126)

สําหรับการขึงสลิงโดยใช ้เครน อุปกรณ์ทต
ี ้องใช ้ได ้แก่ ลวดสลิง โซ่ หรือสายเข็มขัดสลิง แต่ทงนี
ั ต ้องพิจารณาประเภทของนํ า
หนักบรรทุกเป็ นหลัก เนือหาส่วนนีจะพูดถึงวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสลิง

4.1

วิธย
ี ด
ึ ลวดสลิงเข้าก ับตะขอ (หน้า 126)

การแขวนบ่วงเข้าก ับตะขอ
นีคือวิธแ
ี ขวนบ่วงของลวดสลิงเข ้ากับตะขอ การขึงสลิงจะแบ่งออกเป็ นหลายแบบตามจํานวนของลวดสลิง ได ้แก่ วิธก
ี ารขึงสลิง
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสามเส ้น วิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสีเส ้น เป็ นต ้น (รูปภาพ 4-4: หน ้า 126)
โดยใช ้ลวดสองเส ้น วิธก

การขึงสลิงแบบหมุนครงเดี
ั ยว
นีคือวิธก
ี ารแขวนส่วนทีเป็ นจุดกึงกลางของลวดสลิงเข ้ากับตะขอ (ดูรป
ู ภาพ 4-5: หน ้า 127)

การขึงสลิงแบบหมุนหนึงรอบ
นีคือวิธก
ี ารพันลวดสลิงรอบๆ ตะขอหนึงรอบ (ดูรป
ู ภาพ 4-6: หน ้า 128)

การผูกเงือนห ักคอขอ
นีคือวิธพ
ี ันลวดสลิงรอบๆ ส่วนทีเป็ นบ่าของตะขอหนึงรอบ ไม่คอ
่ ยเห็นการใช ้ลวดสลิง 2 เส ้นขึนไปพร ้อมกัน
ู ภาพ 4-7:
เงือนลักษณะนีได ้มาจากการย ้ายตําแหน่งทีพันของสลิงแบบหมุนรอบเดียวไปยังส่วนทีเป็ นบ่าของตะขอ (ดูรป
หน ้า 128)

การวนลูป (เป็นข้อห้ามในทางหล ักการ)
นีคือวิธใี ช ้ลวดสลิงสองเส ้นและพับลวดส่วนหนึงเพือทําให ้ลวดสลิงสันลง แต่จะใช ้วิธก
ี ารขึงสลิงแบบสามจุดแทนเพือการขึง
สลิงได ้อย่างปลอดภัย (ดูรป
ู ภาพ 4-8: หน ้า 129, หน ้า 159)

76 (th)

4.2

วิธย
ี ด
ึ ลวดสลิงเข้าก ับนําหน ักบรรทุก (หน้า 130)

การแขวนห่วงของลวดสลิงบนทีแขวนนําหน ักบรรทุก
นีคือวิธย
ี ด
ึ ลวดสลิงเข ้ากับนํ าหนักบรรทุกอย่างปลอดภัยด ้วยการแขวนห่วงเข ้ากับทีแขวนนํ าหนักบรรทุก (ดูรป
ู ภาพ 4-9:
หน ้า 130)

การขึงสลิงแบบหมุนครงเดี
ั ยว
นีคือวิธค
ี ํายันนํ าหนักบรรทุกจากด ้านล่างโดยสอดลวดสลิงไว ้ใต ้นํ าหนักบรรทุก (ดูรป
ู ภาพ 4-10: หน ้า 130)

การแทงบ่วง
การแทงบ่วงคือวิธย
ี ด
ึ นํ าหนักบรรทุกให ้ปลอดภัยด ้วยบ่วง สอดปลายเชือกผ่านห่วงเพือทําเป็ นบ่วง หรือใช ้สเก็นแทน (ดูรป
ู ภาพ
4-11: หน ้า 131, รูปภาพ 4-12: รูปภาพ 131, รูปภาพ 4-13: หน ้า 131, รูปภาพ 4-14: หน ้า 131)

การขึงสลิงแบบหมุนหนึงรอบ
วิธน
ี คื
ี อการพันลวดสลิงรอบนํ าหนักบรรทุกหนึงรอบ (ดูรป
ู ภาพ 4-15: หน ้า 133, รูปภาพ 4-16: หน ้า 133)

การผูกเงือนแบบห่วง
การผูกเงือนแบบห่วงแบ่งออกเป็ นสามลักษณะ: 1) การพับลวดสลิงเพือสอดผ่านห่วงทีพับไว ้ 2) การพับลวดสลิงเพือสอดผ่าน
ห่วงผ่านส่วนทีพับไว ้ 3) การใช ้ลวดสลิงชนิดถักเป็ นวงกลม (ดูรป
ู ภาพ 4-17: หน ้า 134)

ั
การขึงสลิงพร้อมการผูกเงือนชนเดี
ยวทีด้านล่าง
วิธน
ี จะยึ
ี
ดนํ าหนักบรรทุกด ้วยลวดสลิงสองเส ้นทีวางพาดกันทีด ้านล่างของนํ าหนักบรรทุก และใช ้กับนํ าหนักบรรทุกทรงกระบอก
ี ลิงหรืออุปกรณ์สลิงแบบอืนที
ทรงแผ่นดิสก์ หรือทรงกรวยทีก ้นเป็ นทรงกลม วิธน
ี มี
ี ข ้อเสียหลายอย่าง จึงแนะนํ าให ้ใช ้วิธส
ปลอดภัยมากกว่า (ดูรป
ู ภาพ 4-18: หน ้า 134)

้ เดียว (เป็นข้อห้ามในทางหล ักการ)
ื กเสน
การขึงสลิงด้วยเชอ
ห ้ามใช ้การขึงสลิงด ้วยเชือกเส ้นเดียว โดยการผูกเงือนของลวดสลิงเข ้ากับนํ าหนักบรรทุกให ้แน่นเนืองจากเหตุผลต่างๆ ดังต่อ
ไปนี (ดูรป
ู ภาพ 4-19: หน ้า 135)
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วิธก
ี ารขึงสลิงด้วยสลิงโซ่ (หน้า 136)

5
5.1

ต ัวอย่างวิธก
ี ารขึงสลิงด้วยสลิงโซ่ (หน้า 136)

หากทําการขึงสลิงด ้วยโซ่ แนะนํ าให ้ใช ้โซ่ทมี
ี เส ้นผ่านศูนย์กลางพอดีกบ
ั นํ าหนักของสัมภาระทีจะบรรทุก รวมกับนํ าหนักของ
ทีแขวนด ้านบนและด ้านล่าง หากจําเป็ น ให ้ใช ้ร่วมกับอุปกรณ์สลิง ไม่วา่ จะเป็ นแคล ้มป์ ยึดหรือแฮคเกอร์ โดยใช ้ให ้ถูกต ้องตาม
คูม
่ อ
ื การใช ้งานของผู ้ผลิต (ดูรป
ู ภาพ 4-20: หน ้า 134, รูปภาพ 4-21: หน ้า 134, รูปภาพ 4-22: หน ้า 134, รูปภาพ 4-23:
หน ้า 134)

6

ั
่ สญญาณ
วิธก
ี ารสง
(หน้า 137)

ั ญาณทีแน่นอนเพือใช ้กับเครน แต่งตังบุคคลทีทําหน ้าทีให ้สัญญาณดังกล่าว และ
กฎหมายบัญญัตไิ ว ้ว่า นายจ ้างจะต ้องระบุสญ
ให ้บุคคลดังกล่าวเป็ นผู ้ให ้สัญญาณ กฎหมายยังระบุวา่ คนงานทีเกียวข ้องกับการทํางานต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาณทีกําหนดขึน
วิธก
ี ารให ้สัญญาณในแต่ละไซต์งานย่อมแตกต่างกัน ดังนันทังคนดูแลสลิงและคนควบคุมเครนจะต ้องเข ้าใจสัญญาณทีระบุไว ้
ในพืนทีทํางานแต่ละแห่งตรงกัน
โดยทัวไปนัน สัญญาณมือเป็ นสัญญาณทีใช ้กันอย่างแพร่หลาย (ดูหน ้า 139-141) และสิงทีสําคัญเมือให ้สัญญาณมือคือให ้
สัญญาณเฉพาะได ้อย่างชัดเจนและถูกต ้อง
ั ในการมอง
การใช ้สัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์ไร ้สายยังนํ ามาใช ้บ่อยๆ ในพืนทีทํางานเช่น ในอาคารสูงหรือสถานทีทีมีทศ
ั นวิสย
เห็นตํา ซึงสิงทีสําคัญคือ คนควบคุมเครนต ้องทวนซําสัญญาณเสียงทีได ้ยินจากคนให ้สัญญาณให ้ได ้อย่างถูกต ้อง

78 (th)

สิงทีคนให ้สัญญาณควรจดจํามีดงั นี:
●

มีเพียงคนให ้สัญญาณทีได ้รับการแต่งตังเท่านันทีจะเป็ นผู ้ทําหน ้าทีให ้สัญญาณคนควบคุมเครน

●

คนให ้สัญญาณควรมีความเข ้าใจในเรืองต่างๆ ทังสัญญาณ การทํางานขึงสลิง รวมถึงนํ าหนักบรรทุกทีกําหนด ระยะการ
เคลือนที และลักษณะการทํางานของเครน

●

เลือกทํางานในสถานทีทีปลอดภัยเสมอ โดยสถานทีดังกล่าวต ้องมองเห็นได ้ง่ายจากฝั งของคนควบคุมเครน ขณะทีคนให ้
สัญญาณต ้องเห็นลักษณะของงานได ้อย่างชัดเจน

●

ให ้สัญญาณทีระบุไว ้แล ้วกับคนควบคุมเครนได ้อย่างชัดเจน

●

ต ้องยกนํ าหนักบรรทุกในแนวตังทุกครัง นํ าหนักบรรทุกต ้องไม่เทไปข ้างใดข ้างหนึงก่อนให ้สัญญาณ

●

ขันตอนการขึงสลิงเกียวนํ าหนักบรรทุกต ้องเสร็จสมบูรณ์กอ
่ นให ้สัญญาณเพือยกนํ าหนักบรรทุก

●

หยุดยกนํ าหนักบรรทุกทันทีทลวดสลิ
ี
งตึง เพือให ้แน่ใจว่าลวดสลิงยึดอยูก
่ บ
ั ที ก่อนให ้สัญญาณยกขึนอีกครัง

●

ส่งสัญญาณให ้คนควบคุมเครนเห็นอย่างชัดเจนทังในส่วนทิศทางการเคลือนย ้ายและจุดทีจะวางนํ าหนักบรรทุก และต ้อง
คอยให ้สัญญาณเสมอเท่าทีจะทําได ้

●

่ งู กว่าบล็อกหมอนรองเล็กน ้อย เพือให ้แน่ใจว่าจะวางนํ าหนัก
หยุดขณะทีลดนํ าหนักบรรทุกลงทันทีหากนํ าหนักบรรทุกอยูส
บรรทุกได ้ปลอดภัย แล ้วจึงกลับมาให ้สัญญาณลดระดับลงต่อ

●

หลังจากใช ้สลิงเกียวนํ าหนักบรรทุกเรียบร ้อยแล ้ว ให ้ยกตะขอขึนสูง 2 เมตรเป็ นอย่างน ้อย ส่วนคนงานทุกคน ทังคนดูแล
สลิง คนให ้สัญญาณและคนควบคุมเครนต ้องยืนยันว่าทํางานตามขันตอนทีถูกต ้อง

6.1

ั
ี ง (ต ัวอย่าง) (หน้า 142)
สญญาณเส
ย

●

ส่งสัญญาณให ้คนควบคุมเครนเห็นอย่างชัดเจนทังในส่วนทิศทางการเคลือนย ้ายและจุดทีจะวางนํ าหนักบรรทุก และต ้อง
คอยให ้สัญญาณเสมอเท่าทีจะทําได ้

●

คนควบคุมเครนจะต ้องทวนประโยคสัญญาณเสียงทีได ้ยินจากคนให ้สัญญาณดังๆ เพือยืนยัน

●

คนงานควรเข ้าใจสัญญาณทีใช ้จริงในแต่ละไซต์งานได ้อย่างถ่องแท ้
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บทที 5
วิธก
ี ารขึงสลิงทีเหมาะสม
1
1.1

ขนตอนการขึ
ั
งสลิง (หน้า 149)
ตรวจสอบนําหน ักบรรทุกทีกําหนดและนําหน ักบรรทุกรวมทีกําหนดของเครน
และอุปกรณ์อนๆ
ื (หน้า 149)

นํ าหนักบรรทุกทีกําหนดซึงปรากฎบนเครนเหนือศีรษะคือนํ าหนักบรรทุก (นํ าหนัก) สูงสุดทีเครนเหนือศีรษะสามารถยกได ้ นํ า
หนักของนํ าหนักบรรทุกต ้องไม่เกินค่านี ต ้องใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเนืองจากเครนเหนือศีรษะและบริดจ์เครนมักไม่ได ้
ติดตังอุปกรณ์ป้องกันนํ าหนักเกินหรืออุปกรณ์จํากัดนํ าหนักเกิน
นํ าหนักบรรทุกทีกําหนดและนํ าหนักบรรทุกรวมทีกําหนดของเครนแบบเสาตังและโมบายเครนจะแตกต่างกันตามมุมของเสาตัง
และรัศมีการทํางาน คนดูแลสลิงจึงต ้องทํางานร่วมกับคนควบคุมเครนอย่างใกล ้ชิด

รูปภาพ 5-1 ภาพตัวอย่างแสดงนํ าหนักบรรทุกทีกําหนดของเครนเหนือศีรษะ

80 (th)

1.2

ค้นหานําหน ักของนําหน ักบรรทุก (หน้า 150)

สิงแรกทีคนดูแลสลิงต ้องทําคือตรวจสอบว่านํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกทีจะยกถูกต ้องแม่นยําทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได ้ คุณหาคํา
ตอบเรืองนํ าหนักของผลิตภัณฑ์ทคุ
ี ณดูแลในแต่ละวันได ้ง่ายๆ หรือจากฉลากแจ ้งนํ าหนักบนตัวผลิตภัณฑ์ แต่เมือทํางานกับนํ า
หนักบรรทุกทีไม่ทราบนํ าหนัก คุณต ้องสอบถามจากเพือนร่วมงานทีมีประสบการณ์หรือหัวหน ้ากลุม
่ หรือตรวจสอบจากแผนภาพ
ี ํานวณเพือประเมินนํ าหนัก
แท็ก ใบแจ ้งหนีหรือเอกสารอืนๆ หรือจะใช ้วิธค
มีตวั อย่างให ้ดูมากมายทีคุณต ้องประเมินนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกด ้วยสายตา ต ้องอาศัยประสบการณ์ในการทํางานหากจะ
ประเมินนํ าหนัก และการประเมินด ้วยสายตาทําได ้ยาก หากประเมินนํ าหนักผิด อาจทําให ้เครนพลิกควําและเกิดอุบต
ั เิ หตุทไม่
ี
คาดคิดได ้ เช่น โมบายเครนล ้มครืนลงมาหรืออุปกรณ์สลิงชํารุดเสียหาย ทังยังจะลดประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลงอย่าง
เห็นได ้ชัด ควรใช ้ความระมัดระวังในขันตอนต่างๆ ต่อไปนี
●

พิจารณารูปทรงของนํ าหนักบรรทุกโดยละเอียด และกะขนาดด ้วยสายตา

●

ี
ตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทําจากวัสดุใด นํ าหนักบรรทุกทีมีปริมาตรเท่ากันอาจหนักไม่เท่ากันหากทําจากวัสดุทไม่
เหมือนกัน

●

คํานวณนํ าหนัก (ดูหน ้า 44)

●

การคาดคะเนนํ าหนักน ้อยกว่านํ าหนักทีแท ้จริงเป็ นเรืองทีน่ากลัว เพิมนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกทีคาดคะเนด ้วยสายตาลง
ไปอีก 20%

●

ั ปรับปรุง
หมันตรวจสอบส่วนต่างระหว่างนํ าหนักทีคุณประมาณด ้วยสายตากับนํ าหนักทีได ้จากการวัดจริงๆ เพือสร ้างนิสย
ความแม่นยําของการคาดการณ์นําหนักด ้วยสายตา

●

การทําโมเดลรูปทรงง่ายๆ และแสดงนํ าหนักเหมือนเป็ นตัวสินค ้าจริงๆ หรือจัดทําตารางนํ าหนักต่อวัสดุมาตรฐานหนึงเมตร
หรือต่อวัสดุมาตรฐานจะช่วยปรับปรุงความแม่นยําของการวัดนํ าหนักด ้วยสายตาได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมิน + 20%

รูปภาพ 5-2 ประเมินนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกด ้วยสายตา
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1.3

ระบุตา
ํ แหน่งของ COG (หน้า 151)

ปั จจัยทีสําคัญอีกข ้อหนึงในการขึงสลิงคือการตรวจสอบตําแหน่ง COG ของนํ าหนักบรรทุกทีจะยกให ้แม่นยําทีสุดเพือเลือก
อุปกรณ์สลิงและวิธก
ี ารขึงสลิงทีเหมาะสม

ระบุตา
ํ แหน่งของ COG
ประเมิน COG ให ้ได ้อย่างถูกต ้องทําได ้ยาก เนืองจากการประเมินนีมักเป็ นการกะคร่าวๆ จากงานจริงด ้วยสายตา ห ้ามสรุปว่าเรา
สามารถยกนํ าหนักบรรทุกในแนวนอนได ้โดยใช ้วงแหวนทีให ้มา แต่ต ้องแก ้ไขวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้การตรวจสอบสภาพของนํ า
หนักบรรทุกก่อนยก
โปรดจําไว ้ว่า ตําแหน่ง COG ของนํ าหนักบรรทุกจะแสดงเป็ นจุด (ไม่ใช่เส ้น) และต ้องตรวจสอบจากทุกทิศทางเพือดําเนินการ
ขึงสลิงได ้อย่างปลอดภัย และต ้องตรวจสอบ COG จากแต่ละทิศทางจากสามทิศทางให ้ละเอียดเพือป้ องกันอุบต
ั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ด
ขึนได ้โดยเฉพาะเมือหมุนนํ าหนักบรรทุก
COG ของนํ าหนักบรรทุกจะอยูใ่ ต ้ตะขอโดยตรงหากยกนํ าหนักบรรทุกได ้สมดุล เมือยกนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างปลอดภัยแล ้ว
ให ้ระบุ COG ไว ้ใช ้อ ้างอิงเพือรับประกันถึงความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน

วิธรี ะบุตา
ํ แหน่งของ COG ในระหว่างการทํางาน
อย่างไรก็ตามมีผลิตภัณฑ์มากมายทีต ้องจัดการ และเป็ นเรืองยากทีจะระบุตําแหน่งของ COG ของสินค ้าทีมีรป
ู ทรงสลับซับ
ซ ้อน เมือคุณยกนํ าหนักบรรทุกเหล่านีจริงๆ คุณต ้องยกขึนจากพืนอาคารหรือพืนดินเล็กน ้อยเพือทดสอบโดยทําตามขันตอนต่อ
ไปนี:
(1) ระบุ COG ของนํ าหนักบรรทุกตามทีปรากฏข ้างต ้นและใช ้สลิง
(2) ยกขึนให ้ช ้าทีสุดเท่าทีจะทําได ้ (โดยไม่ต ้องยกขึนจากพืน)

จุดศูนย์ถว่ ง

จุดศูนย์ถว่ ง

รูปภาพ 5-3 วิธรี ะบุตําแหน่งของ COG ในระหว่างการทํางาน

82 (th)

(3) หากไม่ได ้ยกนํ าหนักบรรทุกในแนวนอน ให ้วางลงบนพืนตามเดิม และเลือนตําแหน่งของสลิงไปทางด ้านข ้างของนํ าหนัก
บรรทุกทีวางอยูบ
่ นพืนในระหว่างทียก
(4) ยกนํ าหนักบรรทุกขึนเล็กน ้อยอีกครังและตรวจสอบความเปลียนแปลงของนํ าหนักบรรทุก
(5) ทําขันตอนนีซําจนกระทังนํ าหนักบรรทุกสมดุลในแนวนอนบนสลิง
นํ าหนักบรรทุกทีมีแหวนหรือแสดง COG ก็ต ้องใช ้ขันตอนเดียวกันนียกเว ้นขันตอนที 1 (การประเมิน COG)

ั
วิธเี ลือกอุปกรณ์สลิงและอุปกรณ์เสริมชกรอก
(หน้า 152)
เมือเลือกอุปกรณ์สลิงและอุปกรณ์เสริมชักรอกทีเหมาะสมทีสุดนัน ให ้พิจารณาปั จจัยต่างๆ ประกอบด ้วยนํ าหนัก COG รูปทรง
ตําแหน่งการขึงสลิงกับนํ าหนักบรรทุก ประสิทธิภาพของเครนและการป้ องกันนํ าหนักบรรทุก (ดูหน ้า 123)
สิงทีต ้องพิจารณาคือเลือกลวดสลิง โซ่ สายเข็มขัดสลิงและอุปกรณ์สลิงอืนๆ ทีจะนํ ามาใช ้ตามลักษณะของ COG รวมถึง
จํานวนลวดสลิงทีนํ ามาใช ้และมุมของสลิง แล ้วจึงเลือกจากอุปกรณ์เหล่านีทีมีความแข็งแรงและยาวพอรองรับนํ าหนักบรรทุก
ได ้อย่างเหมาะสม
สําหรับนํ าหนักบรรทุกทีใช ้สลิงจัดการเป็ นปกติหรือในกรณีของนํ าหนักบรรทุกเฉพาะ คําแนะนํ าคือเลือกใช ้อุปกรณ์สลิงทีมี
ประสิทธิภาพทีสุดและปลอดภัยทีสุดสําหรับนํ าหนักบรรทุกแต่ละประเภทเหล่านี มีอป
ุ กรณ์เสริมพิเศษบางประเภท เช่น อุปกรณ์
เสริมทีติดตังด ้วยอุปกรณ์ยกทีใช ้แม่เหล็กหรือระบบสูญญากาศ เพือใช ้ยกผลิตภัณฑ์ททํ
ี าจากโลหะและแก ้ว
ิ ดปกติใดเกิดขึน
ตรวจสอบอุปกรณ์สลิงก่อนใช ้งาน และไม่มส
ี งผิ

83 (th)

การนําทางตะขอ (หน้า 153)
เตรียมเครนไว้ให้พร้อม
เมือใช ้มือให ้สัญญาณ คุณต ้องอยูใ่ นตําแหน่งทีมองเห็นคนควบคุมเครนได ้เต็มตัว และใช ้สัญญาณทีกําหนดเฉพาะเพือระบุ
ตําแหน่งของนํ าหนักบรรทุก
เมือให ้สัญญาณด ้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร ้สาย ให ้ตรวจสอบสภาพของระบบการสือสารไร ้สายล่วงหน ้า และคุณต ้องยืนอยูใ่ น
ตําแหน่งทีมองเห็นนํ าหนักบรรทุกและพืนทีรอบๆ นํ าหนักบรรทุกได ้ถนัดและชัดเจน อย่าลืมตรวจสอบสัญญาณเสียงจากคนให ้
สัญญาณทีส่งให ้คนควบคุมเครนซําไปซํามาด ้วย
การนําทางตะขอ
โดยปกติแล ้ว ควรนํ าทางตะขอมาอยูเ่ หนือนํ าหนักบรรทุกโดยตรง หากนํ าหนักบรรทุกมีขนาดใหญ่เกินไป และไม่สามารถขึง
สลิงได ้อย่างปลอดภัย ให ้นํ าทางตะขอมาอยูใ่ นตําแหน่งทีสามารถทําการขึงสลิงได ้ง่ายๆ แล ้วจึงเลือนตะขอมาไว ้เหนือนํ าหนัก
บรรทุกโดยตรง ก่อนยกขึน
หากนํ าหนักของนํ าหนักบรรทุกมีขนาดใหญ่ และลวดสลิงหนาเกินไป ให ้ติดตังลวดสลิงเข ้ากับตะขอตัวแรก แล ้วดําเนินการขึง
สลิง ก่อนขยับตะขอไปไว ้เหนือ COG ของนํ าหนักบรรทุกโดยตรง ก่อนยกขึนหากจําเป็ น
หากต ้องการยกนํ าหนักบรรทุกให ้เสถียร สิงทีต ้องอยูภ
่ ายในเส ้นของจุดการยกคือ COG ของนํ าหนักบรรทุก

COG

รูปภาพ 5-4 COG ของนํ าหนักบรรทุก
หาก COG ของนํ าหนักบรรทุกอยูน
่ อกเส ้นนี นํ าหนักบรรทุกอาจเอียง หรือลวดสลิงอาจขาดได ้ แต่แม ้ว่า COG อยูภ
่ ายในเส ้นดัง
กล่าว แต่เมือ COG ของตะขอไม่ได ้อยูเ่ หนือนํ าหนักบรรทุกโดยตรง นํ าหนักบรรทุกอาจหมุนหรือตะแคงเมือยกขึน ดังนัน สิงที
สําคัญคือควบคุมตะขอให ้อยูเ่ หนือนํ าหนักบรรทุกโดยตรงก่อนยกนํ าหนักบรรทุกขึน

84 (th)

การขึงสลิง (หน้า 154)
หากจะยกนํ าหนักบรรทุกทีมีรป
ู ทรงอืนด ้วยลวดสลิง สิงทีจําเป็ นคือเลือกวิธก
ี ารทีเหมาะสมทีสุดโดยดูจากรูปทรงเพือป้ องกันไม่
ให ้นํ าหนักบรรทุกหมุนหรือตะแคงไปด ้านใดด ้านหนึง หากนํ าหนักบรรทุกอาจพลัดตก ตะแคงหรือหล่นลงมาเพราะเหวียงไปมา
ในระหว่างการลําเลียง ให ้มัดให ้แน่นหรือแก ้ไขโดยใช ้รอกโยกเป็ นมาตรการป้ องกัน สําหรับนํ าหนักบรรทุกทีมีเหลียมมุมหรือที
ลืนไปลืนมา ให ้วางตัวรองหนุนตรงขอบเพือให ้ใช ้สลิงได ้อย่างปลอดภัย

รูปภาพ 5-5 การประคองนํ าหนักบรรทุกไว ้กับที

85 (th)

เมือยึดนําหน ักบรรทุกให้มนคง
ั
●

หากนํ าหนักบรรทุกมีขนาดใหญ่เกินไป และใช ้วิธก
ี ารขึงสลิงเหนือ COG โดยตรงได ้ยาก คุณสามารถเลือกวิธก
ี ารสํารอง
แขวนสลิงนํ าหนักบรรทุกไว ้ในตําแหน่งทีสามารถควบคุมได ้ง่ายๆ แล ้วจึงบังคับตะขอให ้อยูเ่ หนือ COG โดยตรงเมือยกขึน
ั ผัสถูกนํ าหนักบรรทุกหรืออุปกรณ์ทอยู
หากเมือย ้ายตะขอทีติดตังลวดสลิงไว ้ ต ้องระวังไม่สม
ี ร่ อบๆ

●

หากจะยกนํ าหนักบรรทุกให ้เสถียร ให ้ใช ้สลิงในตําแหน่งทีสูงกว่า COG

สลิงจากด ้านล่าง
(ทรงตัวไม่ด)ี

สลิงจากด ้านบน
(ทรงตัวได ้ดี)

รูปภาพ 5-6 ตําแหน่งของการขึงสลิง
●

เมือยกนํ าหนักบรรทุกทีเอียงด ้านข ้างด ้วยการขึงสลิงแบบหมุนครังเดียว นํ าหนักบรรทุกอาจหมุนได ้ ควรใช ้ความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษในกรณีนี
G: จุดศูนย์ถว่ ง

หล่นลงมา

รูปภาพ 5-7 นํ าหนักบรรทุกทีเทนํ าหนักไปข ้างใดข ้างหนึง

86 (th)

●

หากยกวัตถุยาวทีมีมม
ุ ของสลิงทีใหญ่ขน
ึ อุปกรณ์สลิงอาจไหลเข ้าด ้านใน ทําให ้นํ าหนักบรรทุกร่วงลงมาได ้ วางตัวรอง
หนุนระหว่างนํ าหนักบรรทุกและอุปกรณ์สลิง ก่อนยกนํ าหนักบรรทุกขึนด ้วยการผูกเงือน การผูกบ่วงแบบหมุนหนึงรอบหรือ
การผูกเงือนแบบห่วง เพือป้ องกันไม่ให ้จุดของสลิงเลือนไปจากจุดเดิม

รูปภาพ 5-8 การผูกบ่วงแบบหมุนหนึงรอบสําหรับวัตถุยาว
●

หากเสียงทีนํ าหนักบรรทุกอาจหักได ้เนืองจากแรงองค์ประกอบ ทีมีสาเหตุมาจากมุมขนาดใหญ่ของสลิง ให ้ตรวจสอบว่า
เครนมีความสามารถในการยกทีระดับใด ก่อนใช ้ลวดสลิงทียาวขึนเพือลดมุมของสลิง หากลดมุมของสลิงได ้ยาก ให ้ลอง
ี ารอืน เช่น การใช ้คานยก
พิจารณาวิธก

รูปภาพ 5-9 นํ าหนักบรรทุกทีเสียหาย

รูปภาพ 5-10 การขึงสลิงผ่านคานยก

87 (th)

●

ตรวจสอบว่าลวดสลิงทีอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุกไม่เป็ นปม

รูปภาพ 5-11 ปม
●

ใช ้ตัวรองหนุนตรงขอบของมุมนํ าหนักบรรทุกเพือป้ องกันลวดสลิงและนํ าหนักบรรทุก

ตัวรองหนุน

รูปภาพ 5-12 นํ าหนักบรรทุกทีมีเหลียมมุม

88 (th)

เมือห้อยอยูบ
่ นตะขอ
●

ตรวจสอบการทํางานของปากตะขอ ลวดสลิงอาจเลือนออกมาจากตะขอเหมือนทีแสดงในรูปภาพ 5-13 โดยขึนอยูก
่ บ
ั
สภาพการณ์ตา่ งๆ ในสถานทีทํางานบางแห่ง มีการใช ้อุปกรณ์จําพวกตัวเกียวสองชุดเพือป้ องกัน

รูปภาพ 5-13 วิธผ
ี ก
ู เงือนจากตะขอ
●

่ นทับกันบนตะขอ
ให ้ร ้อยลวดสลิงเข ้ากับตะขอทีละเส ้น โดยเริมจากด ้านหลังของตะขอ เพือให ้เงือนของลวดสลิงไม่ซอ
และลวดสลิงไม่พาดทับกันไปมาใต ้ตะขอ หากสลิงมีมม
ุ ทีกว ้าง ลวดสลิงเส ้นสุดท ้ายทีมัดเข ้ากับตะขอจะคายตัวออกได ้
หรือถ ้าใช ้ลวดสลิงสําหรับนํ าหนักบรรทุกตามแบบทีแสดงในรูปภาพ 5-14 ตามลําดับ 2-1-4-3, ลวดสลิงจะพาดทับกัน
ใต ้ตะขอ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี ให ้ปรับเปลียนตําแหน่งนํ าหนักบรรทุกเพือให ้ทิศทางตามแนวยาวตังฉากกับทิศทาง
ของตะขอเหมือนทีแสดงไว ้ในรูปภาพ 5-15 และรูปภาพ 5-17 ก่อนติดตะขอในลําดับทีลวดสลิงเส ้นสุดท ้ายเกียวเข ้ากับ
ตะขอเหมือนกับไม่ได ้เกียว และป้ องกันลวดสลิงพาดข ้ามกันไปมา
(a) ลําดับการเกียวบ่วงสําหรับวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสีเส ้นและจุดสีจุด

รูปภาพ 5-14 ทิศทางตามยาวจะขนานกับทิศทางของตะขอ
(1-2-3-4 หรือ 2-1-4-3 จากปลายตะขอ)

รูปภาพ 5-15 ทิศทางตามยาวจะตังฉากกับทิศทางของ
ตะขอ (1-3-2-4 หรือ 3-1-4-2 จากปลายตะขอ)

89 (th)

(b) ลําดับการเกียวบ่วงสําหรับวิธก
ี ารขึงสลิงโดยใช ้ลวดสองเส ้นและจุดสีจุด

รูปภาพ 5-16 ทิศทางตามยาวจะขนานกับทิศทางของตะขอ
(1-2-3-4 จากปลายตะขอ)

รูปภาพ 5-17 ทิศทางตามยาวจะตังฉากกับทิศทางของ
ตะขอ (1-2-3-4 หรือ 2-1-4-3 จากปลายตะขอ)

●

ย ้ายตะขอไปยังจุดทีสามารถติดอุปกรณ์สลิงได ้ง่ายๆ และผู ้ดูแลสลิงสามารถทรงตัวทํางานได ้บนพืนทีมันคงและปลอดภัย

●

จากรายละเอียดใน “คําแนะนํ าทีเกียวข ้องกับความปลอดภัยของการขึงสลิง” พบว่า มุมของสลิงควรอยูภ
่ ายในระยะ 90°
ตามมาตรฐานทัวไป แต่สําหรับการขึงสลิงแบบหมุนครังเดียวพร ้อมกับลวดสองเส ้นและจุดสีจุดนัน มุมของสลิงควรอยู่
ั รอกอืน หรือการขึงสลิงร่วมกับแคล ้มป์ ยึดหรือแฮคเกอร์นัน มุม
ภายในระยะ 60° และสําหรับการขึงสลิงร่วมกับอุปกรณ์ชก
ของสลิงต ้องอยูภ
่ ายในระยะ 60° ในกรณีทใี ช ้สลิงแบบอืน ต ้องพิจารณาถึงรูปทรงและขนาดของนํ าหนักบรรทุกและความ
สามารถในการยกของเครนด ้วยเมือกําหนดมุมทีเหมาะสมของสลิง

90 (th)

การขึงสลิงนําหน ักบรรทุกทีเทนําหน ักไปข้างใดข้างหนึง
คุณอาจมีโอกาสได ้ทํางานกับนํ าหนักบรรทุกทีมีรป
ู ทรงไม่เท่ากันและ COG อยูเ่ ยืองออกจากศูนย์กลาง ด ้านล่างนีคือวิธก
ี ารขึง
สลิงทีนํ ามาใช ้เพือทําให ้นํ าหนักบรรทุกทีเอียงไปด ้านใดด ้านหนึงยังคงอยูใ่ นแนวนอน
●

การขึงสลิงแบบสมมาตร

ค ้นหาตําแหน่งของ COG ให ้ถูกต ้อง และเกียวตะขอเหนือ COG โดยตรง และปรับตําแหน่งของการขึงสลิงให ้สมมาตร

มุมเดียวกัน

รูปภาพ 5-18 การขึงสลิงแบบสมมาตร
หากเกิดข ้อผิดพลาดในการหา COG ผลทีได ้คือนํ าหนักบรรทุกจะมีการเปลียนแปลงทีเป็ นอันตรายเช่นทีอธิบายไว ้ในรูปภาพ
5-19 กล่าวคือ แรงตึงจํานวนมากจะอยูบ
่ นลวดสลิงทางด ้านซ ้าย และอาจทําให ้สลิงกระดกและเทนํ าหนักบรรทุกทังหมดลง
มาได ้ แม ้ลวดสลิงยังอยูใ่ นตําแหน่งได ้เป็ นปกติ แต่นําหนักบรรทุกทียกขึนมาแล ้วนีอาจเอียงให ้เห็นอย่างชัดเจน หากนํ าหนัก
บรรทุกเอียงขณะทียกขึนแล ้ว ให ้ค่อยๆ ลดนํ าหนักบรรทุกลงมา และปรับตําแหน่งของตะขอหรือการขึงสลิงมาไว ้ที COG ตาม
ทีแสดงในรูปภาพ 5-20 ก่อนยกขึนอีกครัง

COG ผิด
COG ถูก

COG

รูปภาพ 5-19 การขึงสลิงโดย COG ไม่ถก
ู ตําแหน่ง

รูปภาพ 5-20 การขึงสลิงโดย COG ถูกตําแหน่ง

91 (th)

●

การขึงสลิงแบบไม่สมมาตร

อีกวิธห
ี นึงคือใช ้ลวดสลิงสองเส ้นทียาวไม่เท่ากัน เพือปรับให ้ตะขอมาอยูเ่ หนือ COG ของนํ าหนักบรรทุกโดยตรง เพือช่วยให ้
ยกนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างปลอดภัย ซึงเมือใช ้วิธน
ี ี จะมีการใช ้ลวดสลิงสองเส ้นทียาวไม่เท่ากันทีด ้านซ ้ายและด ้านขวา และ
จําเป็ นต ้องใช ้ลวดสลิงทีหนากว่าเดิมและแข็งแรงกว่าเดิม ทีสามารถยกนํ าหนักทังหมดของนํ าหนักบรรทุกได ้ เนืองจากแรงดึง
ของลวดสลิงด ้านซ ้ายและด ้านขวาไม่เท่ากัน โดยจะมีแรงทีมากกว่าทีกระทําบนลวดสลิงในฝั งทีมีมม
ุ ทีเล็กกว่าของสลิง

เชือกนํ า

เชือกบังเกิดผล

มุมทีเล็กกว่า
มุมทีใหญ่กว่า

รูปภาพ 5-21 การขึงสลิงแบบไม่สมมาตร

92 (th)

●

ั รอกอืน
การขึงสลิงโดยปรับให ้เข ้ากับอุปกรณ์ชก

ั รอกอืนเพือปรับลวดสลิง ปรับสมดุลของนํ าหนัก
หากต ้องการยกนํ าหนักบรรทุกทีไม่สมมาตรด ้วยสลิง เราสามารถใช ้อุปกรณ์ชก
บรรทุกทีไม่สมมาตรได ้ด ้วยการปรับความยาวของลวดสลิงด ้านซ ้ายและขวา โดยใช ้รอกโซ่หรือรอกโยกเพือปรับ
ี แทนการทํ
ี
าห่วง และการขึงสลิงแบบไม่สมมาตรจะทําได ้อย่างปลอดภัยมากขึน แต่นําหนักบรรทุกที COG อยูใ่ น
เราใช ้วิธน
ตําแหน่งทีสูงกว่าเดิมนันจะไม่สามารถทรงตัวได ้ เมือใช ้ลวดสลิงสองเส ้นผูกเป็ นบ่วงให ้แน่นทีด ้านมีผล ให ้ปรับทิศทางการผูก
และมุม เพือไม่ให ้ทิงโมเมนต์ตด
ั บนลวดสลิงมากเกินไป
ร ้อยห่วงของลวดสลิงทีส่วนบนและส่วนล่างของตะขอของอุปกรณ์เสริมทีจะปรับ และปรับด ้านทีคํายัน เพือไม่ให ้มีแรงดึงมาก
เกินไป เมือใช ้รอกโซ่แบบมือโยกเพือปรับตําแหน่ง ให ้เลือนคันปรับมาไว ้ทีด ้านทียก และหมุนโซ่สว่ นเกินเก็บไว ้กับตัวรอก
ตังมุมของสลิงให ้เล็กทีสุดเท่าทีจะทําได ้ (สูงสุดคือ 60 องศา)

ผูกให ้แน่นด ้วยบ่วง
ด ้านทีคํายัน

มุมของสลิง
ด ้านมีผล

รอกโซ่ และอืนๆ
ด ้านมีผล

ด ้านทีคํายัน

ั รอก
รูปภาพ 5-22 การขึงสลิงโดยปรับให ้เข ้ากับอุปกรณ์ชก
อืน: ด ้านมีผล: การขึงสลิงแบบหมุนหนึงรอบ

ั รอก
รูปภาพ 5-23 การขึงสลิงโดยปรับให ้เข ้ากับอุปกรณ์ชก
อืน: ด ้านมีผล: ผูกให ้แน่นด ้วยบ่วง
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(ผูกให ้แน่นด ้วยบ่วง)

ด ้านทีคํายัน

อุปกรณ์ปรับตําแหน่ง (รอกโซ่ และอืนๆ)

(ผูกให ้แน่นด ้วยบ่วง)

รูปภาพ 5-24 วิธต
ี ด
ิ ตังอุปกรณ์ปรับตําแหน่งการชักรอก

หยุดก่อนยกขึนจากพืน (หน้า 161)
ขันตอนนีถือว่ามีอน
ั ตรายมากทีสุดในระหว่างงานลําเลียงสัมภาระด ้วยเครน ควรให ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในเรืองเกียวกับ
สถานที การใช ้ท่าทางและสิงทีคนงานทํา และสภาวะการขึงสลิง
ค่อยๆ ชักนํ าหนักบรรทุกขึนไปจนกระทังลวดสลิงตึง มือของคุณอาจติดคาระหว่างลวดสลิง/ตัวรองหนุนและนํ าหนักบรรทุก
ห ้ามจับทีลวดสลิง แต่ให ้ใช ้ฝ่ ามือดัน เมือลวดสลิงตึงแล ้ว ให ้หยุดยกสัมภาระไว ้ก่อนและตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี
(ดูรป
ู ภาพ 5-31: หน ้า 101, รุปภาพ 5-32: หน ้า 101)
ตําแหน่งของคนงาน
●

ู ภาพ 5-33: หน ้า 162) ส่งเสียงให ้สัญญาณ
ให ้สัญญาณมือในตําแหน่งทีปลอดภัยและคนควบคุมเครนมองเห็นได ้ (ดูรป
ผ่านอุปกรณ์ไร ้สายในตําแหน่งทีปลอดภัยและมองเห็นงานทีจะทําได ้ชัดเจน

●

คนให ้สัญญาณและคนดูแลสลิงต ้องสือสารกันตลอดเวลา ห ้ามตัดสินใจให ้สัญญาณเพียงลําพัง (ดูรป
ู ภาพ 5-34: หน ้า 162)

●

เมือมีคนงาน 2 คนขึนไปทํางานกับสลิง ต ้องสือสารกันไว ้

●

นํ าหนักบรรทุกอาจแกว่งในขณะทีถูกยกขึน คนดูแลสลิงและคนงานคนอืนๆ ต ้องไม่เข ้าไปในพืนที เช่นช่องแคบๆ ระหว่าง
ู ภาพ 5-35: หน ้า 162)
โครงสร ้างทีไม่สามารถกันพืนทีทีปลอดภัยไว ้อพยพได ้ (ดูรป

●

หากสัมภาระทีบรรทุกเกิดแกว่งไปมาในขณะทียกขึน ให ้แก ้ไขโดยให ้สัญญาณกับคนควบคุม
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ยืนย ันสภาวะการขึงสลิง
เมือลวดสลิงตึงแล ้ว ให ้หยุดเครนไว ้ก่อนและตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี หากสภาวะการขึงสลิงไม่เสถียรหรือไม่สามารถยก
นํ าหนักบรรทุกในแนวนอน ให ้ค่อยๆ ลดสัมภาระลงมาวางไว ้บนพืน และปรับตําแหน่งของสลิง (ดูรป
ู ภาพ 5-36: หน ้า 162)
●

COG ของนํ าหนักบรรทุก จุดกึงกลางของตะขอ และสายรอกของเครนล ้วนเป็ นเส ้นตรง

●

ลวดสลิงทุกเส ้นตึงเท่าๆ กัน

●

ระวังไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกล ้มครืนลงมา

●

ลวดสลิงไม่ลนและได
ื
้ยึดอุปกรณ์เสริมของสลิง เช่น ตัวรองหนุน ไว ้จนแน่น

●

แขวนอุปกรณ์สลิงไว ้ตรงกลางตะขอได ้อย่างถูกต ้อง (ตําแหน่งและลําดับ)

●

ลวดสลิงไม่ขยับ

●

ใช ้ลวดสลิงในตําแหน่งทีถูกต ้อง

●

วางตัวรองหนุนได ้อย่างถูกต ้อง

●

ติดตังอายโบลท์และสเก็นได ้ถูกต ้อง

หยุดหล ังจากยกขึนจากพืน (หน้า 163)
ี
นจากพืนแล ้ว ก่อนตรวจสอบว่านํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดีและอุปกรณ์
ค่อยๆ ยกนํ าหนักบรรทุกขึนช ้าๆ และหยุดทันทีทยกขึ
สลิงมีความปลอดภัย (ดูรป
ู ภาพ 5-37: หน ้า 163) (ดูรป
ู ภาพ 5-38: หน ้า 163)
ยืนย ันสภาวะการขึงสลิง
●

หากนํ าหนักบรรทุกไม่เสถียร ให ้ค่อยๆ ลดระดับลงมาทีพืนและปรับตําแหน่งของสลิง

●

นํ าหนักบรรทุกทีมีการทรงตัวทีดี

●

จะไม่มอ
ี ะไรหล่นลงมาขณะทีขนย ้ายสัมภาระ

●

ติดตังอุปกรณ์สลิงได ้ถูกต ้อง ขณะทีนํ าหนักบรรทุกและอุปกรณ์เสริมได ้รับการป้ องกันอย่างเหมาะสม

●

ไม่ได ้ยกส่วนของตัวรองหนุนหรืออุปกรณ์สลิงอืนๆ ขึนพร ้อมๆ กัน

หากยืนยันความถูกต ้องของรายการข ้างต ้นได ้ แสดงว่าพร ้อมยกนํ าหนักบรรทุก
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การยก (หน้า 164)
ิ
ตรวจสอบว่ามีสงของที
อาจกีดขวางการยกสัมภาระหรือไม่ คนดูแลสลิงควรทําหน ้าทีต ้อนคนไปยังพืนทีปลอดภัย
กําหนดระดับความสูงสําหรับนํ าหนักบรรทุก โดยพิจารณาทังวิธก
ี ารขึงสลิงและพืนทีทีจะวางนํ าหนักบรรทุก
●

โดยปกติ ต ้องยกนํ าหนักบรรทุกจนกว่าจะถึงจุดทีคนงานสามารถเดินเข ้าออกได ้อย่างปลอดภัย (สูงกว่าคนงาน) และเป็ น
ปกติ

●

ิ ดขวางและได ้เคลือนย ้ายนํ าหนัก
ี งกี
เมือใช ้แม่เหล็กยกหรือตัวยกสูญญากาศบนเครนทีทํางานจากพืน หรือเมือไม่มส
บรรทุกมายังพืนทีปิ ดแล ้ว ให ้หยุดนํ าหนักบรรทุกไว ้ ณ ตําแหน่งทีตําทีสุดเท่าทีจะทําได ้

การควบคุมนําหน ักบรรทุกมาย ังตําแหน่งวาง (หน้า 164)
เมือคนดูแลสลิงหรือคนให ้สัญญาณควบคุมนํ าหนักบรรทุก ให ้ประจําตําแหน่งในสถานทีปลอดภัยทีคนควบคุมเครนจะมองเห็น
ได ้ และให ้คนงานคนอืนอพยพเมือจําเป็ น (ดูรป
ู ภาพ 5-39: หน ้า 164)
ตําแหน่งของคนดูแลสลิง
ควรให ้คนดูแลสลิงไปอยูใ่ นพืนทีทีปลอดภัย โดยไม่มอ
ี น
ั ตรายจากการถูกหนีบหรือกระแทกด ้วยนํ าหนักบรรทุกหากเกิด
อุบต
ั เิ หตุทไม่
ี คาดคิด
●

อพยพไปยังพืนทีอพยพทีกําหนดไว ้ในการประชุมก่อนเริมการทํางาน

●

ขณะทีเดินข ้างๆ นํ าหนักบรรทุกทีกําลังถูกขนย ้าย ให ้ยืนห่างออกมาจากขอบของนํ าหนักบรรทุกทียกขึนนีอย่างน ้อย 2 เมตร

การนําทางนําหน ักบรรทุก
●

ใช ้สัญญาณทีระบุไว ้เพือบอกทิศทางให ้กับคนควบคุมเครน และให ้สัญญาณต่อไปขณะทียังยืนอยูด
่ ้านหน ้านํ าหนักบรรทุก
จนกว่าจะไปถึงจุดทีวางนํ าหนักบรรทุก

●

แจ ้งตําแหน่งทีจะวางนํ าหนักบรรทุกลงให ้กับคนควบคุมเครน
ตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนีในระหว่างการลําเลียง
●

ห ้ามเข ้าไปอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก

รูปภาพ 5-25 ใต ้นํ าหนักบรรทุก
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●

ต ้องอยูห
่ า่ งจากนํ าหนักบรรทุกในระยะทีปลอดภัย

●

ห ้ามเลือกเส ้นทางลําเลียงทีพาดผ่านบริเวณทีคนงานอยู่ เลือกเส ้นทางทีไกลจากคนงานให ้มากทีสุด

●

ห ้ามยืนอยูบ
่ นสินค ้าทียกโดยเด็ดขาด

●

ในระหว่างการเคลือนย ้ายนํ าหนักบรรทุก ห ้ามใช ้มือประคองนํ าหนักบรรทุกทีกําลังแกว่ง คนให ้สัญญาณควรสังให ้คน
ควบคุมเครนหยุดแกว่ง (ในไซต์งานบางที การใช ้มือแตะทีนํ าหนักบรรทุกถือเป็ นข ้อห ้ามตังแต่การยกขึนจนถึงการวางลง
บนพืน)

ป้องก ันไม่ให้นําหน ักบรรทุกหมุน
●

ั เิ หตุนได
ี ้
หากวัตถุทยาวเกิ
ี
ดแกว่งหรือหมุนในระหว่างยก วัตถุเหล่านีอาจชนเข ้ากับโครงสร ้างทีอยูร่ อบๆ แต่เราป้ องกันอุบต
ด ้วยการใช ้เชือกนํ าเพือนํ านํ าหนักบรรทุก และจะใช ้เชือกนํ าหลายๆ เส ้นหรือไม่นันให ้ดูจากไซต์งานหรือนํ าหนักบรรทุก

●

หากเชือกนํ าเกิดติดคาอุปกรณ์ทอยู
ี ร่ อบๆ อุบต
ั เิ หตุอาจเกิดขึนได ้ เช่น นํ าหนักบรรทุกทีพังครืนลงมา จึงควรใช ้เชือกนํ าที
ไม่มบ
ี ว่ งหรือรอยบาก (ดูรป
ู ภาพ 5-44: หน ้า 166)

หยุดก่อนลดระด ับและวางนําหน ักบรรทุก (หน้า 166)
ตรวจสอบพืนทีทีจะใช ้วางนํ าหนักบรรทุกและสภาพของบล็อกหมอนรอง (ความแข็งแรง การได ้ระดับ ความจุของลูกปื น) ก่อน
เตรียมบล็อกหมอนรองไว ้ล่วงหน ้าทังขนาดและปริมาณทีเหมาะสม บล็อกหมอนรองนํ ามาใช ้เพือให ้งานสลิงทําได ้ง่ายขึน โดย
เราจะใช ้บล็อกหมอนรองไม่เพียงแค่ยด
ึ หรือป้ องกันนํ าหนักบรรทุกเท่านัน แต่เพือป้ องกันไม่ให ้เท ้าของคนดูแลสลิงได ้รับบาด
เจ็บด ้วย วางบล็อกหมอนรองไว ้ให ้สูงกว่ารองเท ้านิรภัย
ต ้องไม่มค
ี นงานอยูร่ ะหว่างนํ าหนักบรรทุกและอปุกรณ์หรือโครงสร ้างต่างๆ และคนงานสามารถอพยพได ้ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุ
ู ภาพ 5-45: หน ้า 166)
ฉุกเฉิน นอกจากนัน ควรให ้ความสําคัญกับข ้อควรระวังต่อไปนีก่อนลดระดับนํ าหนักบรรทุกลง (ดูรป
●

ิ ดขวางก่อนลดสัมภาระลง
ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งกี

●

ห ้ามลดสัมภาระทีกําลังแกว่งไปมา ทําตามสัญญาณเพือทําให ้สัมภาระนิง ก่อนค่อยๆ ลดระดับความสูงลง

●

หากจําเป็ นต ้องปรับตําแหน่งของนํ าหนักบรรทุกในจุดทีจะวางนํ าหนักบรรทุกลง ต ้องหยุดการทํางานของเครนก่อน

●

ห ้ามผลีผลามลดนํ าหนักบรรทุกลง ค่อยๆ หยุดนํ าหนักบรรทุกเหนือบล็อกหมอนรอง และตรวจสอบความปลอดภัย

●

คนให ้สัญญาณและคนดูแลสลิงต ้องอยูใ่ นพืนทีทีปลอดภัย ขณะทีเตรียมบล็อกหมอนรองหรืองานอืน ต ้องไม่อยูใ่ ต ้นํ าหนัก
บรรทุก

●

ต ้องวางนํ าหนักบรรทุกไว ้บนบล็อกหมอนรองเสมอ (ห ้ามวางบนพืนโดยตรง)
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หยุดก่อนวางบนพืน (หน้า 167)
หลังจากค่อยๆ หย่อนนํ าหนักบรรทุกลงพืน ให ้หยุดเครนขณะทีลวดสลิงยังตึงอยู่ ตรวจสอบความปลอดภัยและค่อยๆ หย่อน
ลงพืนใหม่อก
ี รอบ หลังจากนันให ้คายลวดสลิงแต่ต ้องภายในระยะทีนํ าหนักบรรทุกทรงตัวไว ้ได ้ ห ้ามคายลวดสลิงออกจนหลวม
เกินไป เพราะอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น ตัวรองหนุนอาจหล่นลงมาได ้
ตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนีหลังจากวางนํ าหนักบรรทุกบนพืนแล ้ว
●

วางนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างเหมาะสมแล ้ว

●

นํ าหนักบรรทุกทรงตัวได ้ดีบนบล็อกหมอนรอง (วางใหม่หากยังทรงตัวไม่ด)ี

●

ลวดสลิงและตัวรองหนุนไม่ถก
ู ทับอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก

●

่ บ
ั อุปกรณ์ป้องกันได ้อย่างเต็มที
นํ าหนักบรรทุกทรงกลมยึดอยูก

●

แท่งเหล็กหรือวัสดุทผู
ี กไว ้จะไม่ล ้มครืนลงมา

การลดตะขอลงมาและการถอดอุปกรณ์สลิงออก (หน้า 168)
หลังจากตรวจสภาพของนํ าหนักบรรทุก ให ้ลดตะขอลงมายังตําแหน่งทีสามารถคายลวดสลิงออกได ้ แล ้วจึงแกะลวดสลิงออก
จากตะขอ ไม่ควรลดตะขอลงมากเกินความจําเป็ น สําหรับวัตถุทยาวและสิ
ี
นค ้าบางอย่างทีไม่สามารถหา COG ได ้ง่าย ขอ
แนะนํ าให ้ทําเครืองหมายของตําแหน่ง COG บนสินค ้าเพือให ้การทํางานขันต่อไปง่ายยิงขึน
เมือถอดอุปกรณ์สลิง ต ้องดูวา่ จะถอดฝั งไหนทีง่ายและปลอดภัยมากกว่ากัน (ฝั งตะขอหรือฝั งนํ าหนักบรรทุก)
●

เมือถอดอุปกรณ์สลิงจากฝั งของตะขอ ให ้บังคับตะขอไปยังจุดทีสามารถถอดอุปกรณ์สลิงออกได ้ง่ายๆ

●

่ รือไม่ และพิจารณาว่าควรใช ้
ลวดสลิงทีหนาอาจแกว่งทันทีเนืองจากลวดทีบิดเป็ นเกลียว ดูวา่ ลวดสลิงบิดเป็ นเกลียวอยูห
พืนทีใดทํางาน เมือคนงาน 2 คนขึนไปช่วยกันถอดอุปกรณ์สลิง อย่าลืมสือสารกันให ้เข ้าใจ

●

ห ้ามใช ้เครนดึงลวดสลิง เพราะถ ้าใช ้เครนดึงลวดสลิง ลวดสลิงอาจกระแทกเข ้ากับนํ าหนักบรรทุก ทําให ้นํ าหนักบรรทุก
ถล่มหรือหล่นลงมาได ้

98 (th)

เมือทํางานเสร็จแล้วและการจ ัดเก็บเครืองมือ (หน้า 169)
ห ้ามเปลียนไปทํางานอืนจนกว่าจะจัดเก็บเครืองมือให ้เรียบร ้อย จัดเก็บเครืองมือให ้ตรงกับลักษณะการใช ้งานแต่ละอย่าง
●

ถอดอุปกรณ์สลิงออกจากตะขอและนํ าหนักบรรทุก
ต ้องไม่ปล่อยอุปกรณ์สลิงคาไว ้ทีตะขอหรือนํ าหนักบรรทุก

●

ยกตะขอขึนให ้สูง 2 เมตรเป็ นอย่างน ้อย

●

ให ้สัญญาณสินสุดกับคนควบคุมเครน

●

ลวดสลิงต ้องตรงไม่บด
ิ งอ และจัดเก็บไว ้ในพืนทีทีกําหนด

●

ั รอกไว ้ในพืนทีทีกําหนด
จัดเก็บอุปกรณ์สลิงและอุปกรณ์ชก

้ นนําหน ักบรรทุก
(การอ้างอิง) วิธล
ี ากจูงหรือเรียงซอ
อีกงานทีสําคัญของคนดูแลสลิงคือ ต ้องควบคุมให ้มีการลากจูงหรือเรียงซ ้อนนํ าหนักบรรทุกทียกด ้วยเครนหรืออุปกรณ์อน
ื
้อนที
แบบอืนๆ ได ้อย่างเหมาะสม การวางซ
ไม่เหมาะสมหรือการลากจูงสะเปะสะปะไม่เพียงแต่ทําให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุ แต่ยงั ลด
ประสิทธิภาพในการทํางานลงอย่างเห็นได ้ชัดด ้วย
เมือลากนํ าหนักบรรทุกหรือเรียงซ ้อนนํ าหนักบรรทุก ให ้สังเกตข ้อควรระวังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด
●

เลือกบล็อกหมอนรองทีเหมาะสมกับนํ าหนักบรรทุกแต่ละประเภท และจัดวางเพือให ้รับนํ าหนักบรรทุกได ้อย่างมันคง
นอกจากนัน ให ้วางบล็อกหมอนรองไว ้ในตําแหน่งทีสูงกว่ารองเท ้านิรภัยเพือป้ องกันไม่ให ้เท ้าคุณติดอยูใ่ ต ้นํ าหนักบรรทุก

●

นํ าหนักบรรทุกต ้องทรงตัวได ้ดีอยูต
่ ลอดเวลาเพือป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกทีวางซ ้อนกันไว ้แล ้วพลิกควํา ลืนไถลหรือ
หล่นลงมา เมือวางนํ าหนักบรรทุกซ ้อนกัน ต ้องวางนํ าหนักบรรทุกทีเบากว่าหรือเล็กกว่าทับชินทีหนักกว่าหรือใหญ่กว่า
เพือให ้ COG ตําทีสุดเท่าทีจะทําได ้ ห ้ามบรรทุกนํ าหนักเกินเพราะนํ าหนักบรรทุกอาจพังลงมาเนืองจากการแกว่งหรือการ
สันรุนแรง

●

สถานทีจัดเก็บสินค ้าต ้องอยูใ่ นสภาพเรียบร ้อย การวางซ ้อนวัสดุหรือสินค ้าสําเร็จรูปอย่างไม่เป็ นระเบียบหรือในลักษณะที
มีบางส่วนของสินค ้ายืนออกไปบริเวณทางเดิน อาจทําให ้การลําเลียงสินค ้าไม่ปลอดภัย และทังพืนทีตกอยูใ่ นอันตราย ส่ง
ผลให ้การทํางานมีประสิทธิภาพลดน ้อยลง

●

เมือนํ าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ออกจากชันล่างจากทีกองซ ้อนกันไว ้ ต ้องยกสินค ้าทีวางซ ้อนไว ้ด ้านบนออกให ้หมดก่อน ห ้าม
ดึงสินค ้าทีต ้องการออกจากกองสินค ้าทีวางซ ้อนกัน

●

ิ ตังและอุปกรณ์เสริมอย่างเหมาะสม โดยแบ่งตามความถีในการใช ้งานและ
จัดเก็บเครืองมือ ชินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ตด
อุปกรณ์ทใช
ี ้เป็ นครังคราว

99 (th)

บทที 6
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
1

กฎหมายความปลอดภ ัยเชงิ อุตสาหกรรมและสุขภาพ

กฎหมายเลขที 57 ณ วันที 8 มิถน
ุ ายน 1972
(การออกใบร ับรองการตรวจสอบและอืนๆ) หน้า 180
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 184
(การจําก ัดการมีสว
มาตราที 61
ในกรณีทอุ
ี ตสาหกรรมของผู ้ใดผู ้หนึงตรงตามคําจํากัดความของข ้อกําหนด นายจ ้างจะต ้องจัดการฝึ กอบรมด ้านความ
ปลอดภัยและ/หรือสุขภาพในหัวข ้อต่างๆ ต่อไปนี ตามทีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงาน
และสวัสดิการ ให ้กับผู ้ทีเพิงรับตําแหน่งใหม่ในฐานะหัวหน ้าคนงาน หรือบุคคลทีให ้คําแนะนํ าหรือดูแลคนงานในการทํางาน
โดยตรง (ยกเว ้นหัวหน ้าฝ่ ายปฏิบต
ั งิ าน):
1. เรืองทีเกียวข ้องกับการตัดสินใจในวิธก
ี ารทํางานและการมอบหมายผู ้รับผิดชอบ
2. เรืองทีเกียวข ้องกับวิธใี ห ้คําแนะนํ าหรือดูแลคนงาน
3. นอกจากหัวข ้อต่างๆ ทีปรากฏในสองรายการข ้างต ้นแล ้ว ให ้รวมเรืองทีจําเป็ นต่อการป้ องกันอุบต
ั เิ หตุทางอุตสาหกรรม
ตามทีบัญญัตไิ ว ้ในพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการ

2

้ องกฎหมายความปลอดภ ัยเชงิ อุตสาหกรรมและสุขภาพ
กฎการบ ังค ับใชข

การแก ้ไขข ้อกําหนดเลขที 13 ปี 2012
(เครืองจ ักรทีกําหนดและอืนๆ) หน้า 180
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)

100 (th)

3

ํ หร ับเครน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยความปลอดภ ัยสา

(การจําก ัดการบรรทุกนําหน ักเกิน) หน้า 188
มาตราที 23
ี าหนดของเครน
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้เครนทีบรรทุกนํ าหนักเกินความจุทกํ
2.

เว ้นแต่กล่าวถึงในรายละเอียดของย่อหน ้าก่อนหน ้า นายจ ้างอาจใช ้เครนบรรทุกนํ าหนักเกินความจุทกํ
ี าหนดของ
่ 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
(การจําก ัดการบรรทุกนําหน ักเกิน) หน้า 188
มาตราที 25
1.

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

2.

ผู ้ทีได ้รับการแต่งตังตามทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านี เมือมีสว่ นร่วมในงานทีระบุไว ้ในย่อหน ้าเดียวกัน ต ้องใช ้สัญญ
าณตามทีกําหนดไว ้ในย่อหน ้าเดียวกัน

3.

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

(การจําก ัดการข ับรถ) หน้า 188
มาตราที 26
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้เครนเป็ นพาหนะเคลือนย ้ายคนงาน หรือให ้คนงานทํางานด ้วยการห ้อยตัวลงมาจากเครน

101 (th)

ั ว
่ นความปลอดภ ัยของสลิงโซ)่ หน้า 194-195
(ค่าสดส
มาตราที 213-2
1.

นายจ ้างต ้องไม่ใช ้โซ่เป็ นอุปกรณ์การขึงสลิงประจําเครน โมบายเครนหรือเดอร์รค
ิ เว ้นแต่คา่ สัดส่วนความปลอดภัยเกิน
ค่าทีกําหนดไว ้ในรายการต่อไปนี โดยพิจารณาจากประเภทของสลิงโซ่เป็ นสําคัญ

(i)

โซ่ทอยู
ี ภ
่ ายใต ้เงือนไขต่างๆ เหล่านีทังหมด: 4

ก) เมือดึงโซ่ด ้วยแรงทีเป็ นครึงหนึงของแรงดึงขาด การยืดตัวคือ 0.5 % หรือน ้อยกว่า และ
ข) ค่าความทนต่อแรงดึงคือ 400 N/mm2 หรือมากกว่าและการยืดของโซ่เท่ากับหรือมากกว่าค่าทีปรากฏในคอลัมน์ขวามื
อของตารางต่อไปนีทีสอดคล ้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 195
(ค่าสดส
มาตราที 214
1.

นายจ ้างต ้องไม่ใช ้ตะขอหรือสเก็นเป็ นอุปกรณ์ขงึ สลิงของเครน โมบายเครนหรือเดอร์รค
ิ เว ้นแต่คา่ สัดส่วนความปลอดภัย
อยูท
่ ี 5 หรือมากกว่า

2.

ค่าสัดส่วนความปลอดภัยทีระบุไว ้ในย่อหน ้าก่อนหน ้านีคือค่าทีได ้จากการหารแรงดึงขาดของตะขอหรือสเก็นด ้วยค่า
ของนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีนํ ามาใช ้กับตะขอหรือสเก็นทีระบุไว ้

102 (th)

