MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE
ELECTROPALAN CU LANT
GUTTER GMK 414C
seria de fabricatie: ……………………….
an de fabricatie: …………

Gutter Sollevamenti s.r.l.
via Archimede, 52
20041 Agrate Brianza (MI)
ITALIA
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GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

CAP. 1 GENERALITATI
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1.1 Utilizare
1.1.1 Utilizare electropalan
Utilizarea electropalanului se va face exclusiv pentru suspendarea si transportul greutatilor.
Interventiile mecanice (apasarea sau deplasarea catre obstacole), fixarea incarcaturilor in alte
locuri decat cele prevazute, tragerea greutatilor, etc, sunt interzise. In cazul unor daune provocate
datorate acestor utilizari neautorizate, producatorul electropalanului nu isi asuma nici o
responsabilitate.
Ridicarea persoanelor cu ajutorul electropalanului este strict interzisa.
1.1.2 Utilizarea corecta a electropalanului
Utilizarea echipamentului de ridicat este considerata ca fiind conforma daca sunt respectate toate
instructiunile de exploatare si intretinere ale electropalanului. Utilizarea electropalanului in alte
scopuri decat cele prevazute de catre producator poate duce la riscul unor accidente mortale
si/sau deteriorari ale echipamentului de ridicat si/sau ale sarcinii manevrate.
-

electropalanele cu lant sunt destinate exclusiv ridicarii/coborarii si transportarii sarcinii
pe un plan orizontal;

-

electropalanele pot fi utilizate la un post de lucru fix sau in montajul mobil;

-

suspensia/structura portanta a electropalanului cu lant trebuie sa suporte sarcina pentru
care acest echipament a fost conceput;

-

sarcina maxima de ridicat este sarcina care se gaseste pe placuta de identificare a
electropalanului; aceasta sarcina include greutatea sarcinii manevrate si elementele de
fixare si legare a acesteia;

-

electropalanul trebuie sa fie in perfecta stare de functionare pentru a putea fi manevrat;

-

operatiile de montaj, manevrare, intretinere, reparare si demontaj se vor efectua numai de
catre personal autorizat si calificat, conform legilor si normelor nationale in vigoare;

-

electropalanul se va utiliza tinand cont de datele tehnice precizate de catre producatorul
electropalanului;

-

lucrarile de intretinere ale electropalanului se vor executa regulat, conform instructiunilor
producatorului si vor fi efectuate numai de catre personal calificat si autorizat;

-

la utilizarea electropalanului se vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la
utilizarea acestui echipament de ridicat.
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1.1.3 Utilizarea incorecta a electropalanului
Se considera ca fiind o utilizare incorecta a electropalanului cazurile de exploatare urmatoare:
-

utilizarea electropalanului cu lant in alte scopuri decat cele prevazute de catre producator;

-

modificarea oricaror elemente componente ale electropalanului fara a obtine in prealabil
avizul scris al producatorului;

-

exploatarea electropalanului de catre persoane neautorizate si necalificate pentru a
deservi aceasta instalatie de ridicat;

-

manipularii incorecte a sarcinii;

-

manevrarea electropalanului cu lant fara a respecta instructiunile de utilizare ale
producatorului;

-

exploatarea electropalanului fara efectuarea lucrarilor de intretinere prevazute de catre
producator;

Responsabilitatea producatorului in cazul utilizarii neconforme a electropalanului
In cazul unei utilizari neconforme a electropalanului, fara respectarea instructiunilor de securitate
si sanatate in munca specifice pentru lucrul cu electropalanul, producatorul Gutter Sollevamenti
s.r.l. nu va putea fi facut responsabil pentru orice accidente care ar putea duce la deteriorarea
electropalanului sau la vatamarea oricaror persoane. Gutter Sollevamenti s.r.l. isi declina orice
responsabilitate legata de nerespectarea instructiunilor de utilizare corecta a electropalanului,
instructiuni prezentate in prezentul manual.
Responsabilitatea producatorului in cazul modificarilor tehnice ale electropalanului
Responsabilitatea producatorului Gutter Sollevamenti s.r.l. va fi anulata in cazul efectuarii unor
modificari tehnice efectuate asupra electropalanului, in cazul in care nu exista acordul scris al
acestuia pentru efectuarea acestor modificari.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul montarii incorecte a electropalanului sau
datorita montarii altor elemente (accesorii, materiale sau module produse de catre alti fabricanti)
decat cele furnizate de catre acesta in vederea efectuarii operatiei de montaj.
Producatorul exclude orice fel de raspundere pentru daunele provenite din folosirea pieselor de
schimb si accesoriilor care nu sunt originale. Orice accidente survenite ca urmare a utilizarii unor
astfel de piese de schimb nu vor putea fi atribuite in responsabilitatea producatorului
electropalanului.
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Gutter Sollevamenti s.r.l. solicita utilizarea numai a pieselor de schimb originale autorizate de
catre acesta. Numai utilizarea pieselor de schimb originale poate garanta securitatea in
exploatare, precum si o durata mai lunga de viata a electropalanului.
ATENTIE

Instructiunile din prezentul manual sunt destinate numai personalului
autorizat si calificat desemnat sa manevreze sau sa efectueze diverse lucrari
de montaj, intretinere, reparatii, demontaj asupra electropalanului.
Utilizarea electropalanului de catre persoane neautorizate si necalificate
este strict interzisa.

1.2 Pericole
1.2.1 Simboluri utilizate in prezentul manual
Informatiile importante privind securitatea in exploatare a electropalanului sunt reperate in
prezentul manual prin simboluri si cuvinte de atentionare.
Se vor respecta cu strictete instructiunile de securitate prezentate in prezentul manual pentru a se
putea preveni riscul unor accidente care ar putea duce la vatamari grave sau deteriorari ale
echipamentului de ridicat.
In continuare sunt prezentate simbolurile utilizate in prezent manual pentru recunoasterea vizuala
a pericolelor.
PERICOL

Acest simbol indica un pericol iminent si care ar putea provoca vatamari
grave, sau chiar moartea.
Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin acest avertisment si se
vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se evita
eventualele riscuri posibile.

AVERTISMENT

ATENTIE

Acest simbol indica o situatie posibila care ar putea sa fie periculoasa
si care ar putea provoca vatamari grave, sau chiar moartea.
Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin acest avertisment
si se vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se
evita eventualele riscuri posibile.

Acest simbol indica un pericol posibil si care ar putea provoca vatamari
usoare sau deteriorari materiale.
Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin acest avertisment si se
vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se evita
eventualele riscuri posibile.
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Se vor respecta cu strictete instructiunile din prezentul manual pentru a se asigura o manevrare in
siguranta a electropalanului.
Acest simbol indica un pericol posibil si care ar putea provoca vatamari
usoare sau deteriorari materiale.
Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin acest avertisment si se
vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se evita
eventualele riscuri posibile.
1.2.2 Pericole legate de utilizarea electropalanului cu lant
Producatorul a efectuat o analiza a riscurilor posibile in exploatarea electropalanului cu lant.
Conceperea si fabricarea electropalanului a fost realizata utilizand cele mai recente informatii
tehnice din domeniu, insa cu toate acestea nu este posibila garantarea evitarii in totalitate a
riscurilor posibile.
Manevrantul electropalanului cu lant este singurul raspunzator pentru exploatarea in conditii de
securitate astfel incat sa fie respectate toate cerintele legislative nationale in vigoare privind
securitatea si sanatatea in munca.
PERICOL
Piese sub tensiune!
Risc de accident si pericol de moarte!

Curentul electric poate provoca raniri foarte grave. In cazul deteriorarii partii izolate sau a unor
piese individuale, exista pericol de moarte prin electrocutare.
•

Inainte de efectuarea oricaror lucrari de intretinere, reparare sau curatare se va scoate
electropalanul de sub tensiune si se vor lua masurile necesare pentru a se impiedica
reconectarea neautorizate la alimentarea cu energie electrica a electropalanului.

•

Pentru toate lucrarile care se efectueaza asupra instalatiei electrice se va decupla inainte
alimentarea electrica. Piesele care urmeaza a fi schimbate se vor verificate sa nu fie sub
tensiune inainte de a se proceda la inlocuirea acestora.

•

Este strict interzis a se decupla sau a se modifica componentele de securitate.

PRUDENTA
Risc de strivire!
La ridicarea si coborarea sarcinilor exista riscul de strivire a partilor
corpului!
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La ridicarea si coborarea sarcinilor trebuie sa va asigurati ca nu exista persoane in imediata
apropiere a zonei de pericol!
Evitati situatiile de utilizare care implica, atat pentru dumneavoastra cat si pentru cei din jur, un
risc de strivire cauzat de electropalan sau incarcatura.
Locul in care puteti fi strivit nu este vazut ca un loc periculos pentru partea de corp respectiva
daca nu va apropiati mai mult decat distanta de siguranta indicata in continuare si daca va
asigurati ca urmatoarea parte mai mare a corpului nu poate intra in acest loc.
Distante minime obligatorii:
Corp

Picior

Talpa

Brat

Mana

Deget

PERICOL
Nerespectarea distantelor de securitate poate duce la aparitia riscului
unor raniri grave si a pericolului de moarte.

AVERTISMENT
Sarcina suspendata! Cadere piese!
Pericol de moarte in cazul caderii sarcinilor manevrate!

Prezenta persoanelor in zona de risc este strict interzisa.
•

Se va pastra o distanta de securitate corespunzatoare pentru a se evita zona de risc.

•

Este strict interzisa stationarea sau deplasarea pe sub o sarcina suspendata.
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PERICOL
Utilizarea electropalanului in cazul in care acesta este defect poate
duce la riscul unor accidente grave, care pot afecta atat electropalanul
cat si personalul.

Se va verifica permanent electropalanul cu lant in timpul lucrului pentru a putea detecta rapid
orice defecte ce ar putea aparea subit.
In cazul in care sunt constatate urmatoarele defectiuni sau avarii aparute la electropalan,
echipamente auxiliare, accesorii de prindere si ridicare a sarcinilor, trebuie sa opriti imediat
lucrul cu electropalanul:
•

Defectiuni, deteriorari sau fisuri ale elementelor de sustinere.

•

Defectarea rulmentilor.

•

Defectiuni ale dispozitivelor de securitate.

•

Slabirea imbinarilor filetate.

•

Imbinari ale bolturilor incorect asigurate.

•

Zgomote neobisnuite.

•

Miscari de manevrare neobisnuit de rapide sau de lente.

•

Erori de functionare in sistemul de comanda.

•

Temperaturi neobisnuit de ridicate ale componentelor motorului.

In cazul aparitiei defectiunilor mentionate anterior nu mai poate fi garantata
functionarea sigura a electropalanului cu lant. Acest pericol poate duce la
riscul unor accidentari grave si chiar pericol de moarte.

Electropalanul poate fi repus in functiune numai dupa ce defectiunea a fost inlaturata si operarea
in siguranta a electropalanului poate fi din nou garantata.
1.2.2 Instructiuni pentru evitarea pericolelor posibile
1. Instructiuni generale de securitate
-

utilizarea electropalanului se va face numai de catre personalul instruit;

-

functionarea componentelor de securitate nu trebuie sa fie niciodata blocata in timpul
manevrarii electropalanului;

-

distantele de securitate prescrise trebuie respectate cu strictete;
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-

distantele de securitate fata de cablurile electrice trebuie respectate cu strictete;

-

trebuie sa fiti atenti la defectiunile care pot aparea in timpul manevrarii electropalanului.

2. Inainte de operarea electropalanului
-

se va acorda o atentie deosebita la eventuale scurgeri de ulei hidraulic;

-

se va efectua o verificare vizuala a intregului echipament de ridicat;

-

se verifica componentele de securitate inainte de inceperea manevrarii electropalanului
cu lant.

3. La pornirea electropalanului
-

se verifica daca sistemul electric este corect conectat la sistemul de alimentare electrica;

-

se verifica daca butoanele de comanda nu sunt blocate si daca functioneaza corect;

-

se verifica functionarea corecta a mecanismului de ridicare/coborare a sarcinii;

-

se verifica functionarea corecta a franei mecanismului de ridicare/coborare a sarcinii.

4. In timpul manevrarii electropalanului
-

trebuie sa verificati daca electropalanul este utilizat in conformitate cu specificatiile
producatorului;

-

in timpul manevrarii trebuie sa supravegheati permanent zona de lucru;

-

este strict interzisa stationarea persoanelor in zona periculoasa a electropalanului;

-

zona de lucru a electropalanului trebuie protejata;

-

greutatile care urmeaza sa fie ridicate se vor fixa si asigura astfel incat operatia de
ridicare sa se efectueze in conditii de securitate;

-

echipamentul auxiliar se va asigura in mod corespunzator;

-

adaugati la capacitatea maxima de ridicare a electropalanului, echipamentul auxiliar si
dispozitivele de fixare si ridicare ale sarcinii;

-

nu mariti momentul de incarcare al electropalanului la efectuarea operatiei de coborare a
sarcinii.

5. La terminarea manevrarii electropalanului
-

se aduce electropalanul in pozitia afara din serviciu;

-

verificati daca sunt respectate distantele de siguranta;

-

se deconecteaza alimentarea electrica a sistemului de comanda al electropalanului;

-

se asigura electropalanul impotriva pornirii neautorizate.
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6. Intretinere si lubrifiere electropalan
-

operatiile de intretinere se vor efectua numai atunci cand electropalanul este scos de sub
tensiune;

-

suprafetele componentelor electropalanului se vor pastra intotdeauna in stare de
curatenie.

1.2.3 Masuri necesare in cazul defectiunilor
Verificati permanent electropalanul in timpul lucrului pentru a putea detecta rapid orice defecte
ce ar putea aparea subit.
In cazul in care constatati urmatoarele defectiuni sau avarii aparute la electropalan, echipamente
auxiliare, accesorii de prindere si ridicare a sarcinilor, trebuie sa opriti imediat lucrul cu
electropalanul:
-

defectiuni, deteriorari sau fisuri ale elementelor de sustinere;

-

defectarea rulmentilor;

-

defecte ale dispozitivelor de securitate;

-

slabirea imbinarilor filetate;

-

imbinari ale bolturilor incorect asigurate;

-

lipsa de conexiune a unor cabluri electrice;

-

zgomote neobisnuite;

-

miscari de manevrare neobisnuit de rapide sau de lente;

-

erori de functionare in sistemul de comanda;

-

temperaturi neobisnuit de ridicate ale componentelor hidraulice.

In cazul aparitiei defectiunilor mentionate anterior nu mai poate fi garantata
functionarea sigura a electropalanului cu lant. Acest pericol poate duce la
riscul unor grave accidentari si chiar pericol de moarte.

Electropalanul cu lant poate fi repus in functiune numai dupa ce defectiunea a fost inlaturata si
operarea in siguranta a electropalanului poate fi din nou garantata.
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1.3 Cerinte de baza
1.3.1 Cerinte privind autorizarea personalului deservent
Electropalanul cu lant va fi deservit numai de catre personal autorizat si calificat. Personalul
deservent trebuie sa fie constient de riscurile potentiale legate de manevrarea electropalanului si
sa cunoasca foarte bine modul de functionare a electropalanului.
Orice persoana care urmeaza sa manevreze electropalanul cu lant trebuie ca in prealabil sa
citeasca si sa-si insuseasca continutul acestui manual inainte de a incepe exploatarea
electropalanului cu lant.
Este strict interzisa manevrarea electropalanului cu lant de catre persoane aflate sub influenta
alcoolului, medicamentelor, drogurilor sau a oricaror alte substante care ar putea afecta reflexele
operatorului in timpul functionarii electropalanului.
Pentru selectarea personalului se vor respecta cerintele privind varsta, starea de sanatate si
nivelul de studii necesar, conform legislatiei in vigoare.
Detinatorul electropalanului cu lant nu are dreptul de a incredinta exploatarea si intretinerea sau
repararea electropalanului decat persoanelor autorizate si calificate.
Manevrantul electropalanului cu lant trebuie sa fie o persoana:
-

care sa aiba varsta peste 18 ani;

-

este apta din punct de vedere medical sa lucreze ca manevrant electropalan;

-

a urmat si a absolvit cursuri de instruire pentru manevrarea electropalanului in
conformitate cu prescriptiile tehnice nationale in vigoare privind modul de autorizare a
personalului deservent al electropalanului;

-

poseda cunostintele necesare pentru manevrarea electropalanului cu lant.

Manevrarea electropalanului necesita indemanare, abilitate si experienta.
Manevrarea electropalanului va fi efectuata numai de catre persoane care:
•

sunt autorizate si calificate sa lucreze cu astfel de echipamente de ridicat, conform
cerintelor legislatiei nationale in vigoare din tara in care se utilizeaza electropalanul;

•

sunt apte din punct de vedere fizic si psihic (odihnite, care nu se afla sub influenta
alcoolului, drogurilor sau medicamentelor);

•

care manipuleaza cu responsabilitate electropalanul;

•

care pot dovedi ca au fost instruite in legatura cu modul de manevrare a electropalanului
si sunt familiarizate cu instructiunile de operare prezentate in acest manual de utilizare;
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aceasta instruire este valabila si pentru manualele de utilizare ale altor echipamente
auxiliare folosite pe acest electropalan.
PERICOL

Daca electropalanul este manevrat de catre persoane care nu au fost
instruite, sau care nu poseda autorizatie de manevrant pentru acest tip de
echipament de ridicat, acest lucru poate duce la riscuri ridicate de
accidente.

Se va consulta legislatia nationala in vigoare in tara in care este exploatat electropalanul.
1.3.2 Echipamentul individual de protectie
Pentru lucrarile pe electropalan si cu electropalanul, este obligatoriu a se purta urmatoarele:
-

haine de protectie pentru lucru, mulate pe corp (cu rezistenta redusa la rupere, fara
maneci largi, fara inele sau bijuterii);

-

incaltaminte de protectie in cazul caderii de obiecte grele si de securitate pentru
suprafetele alunecoase;

-

casca de protectie pentru persoanele care se gasesc in zona de risc.

1.3.3 Responsabilitate detinator
Informatiile privind securitatea in timpul lucrului trebuie sa fie intocmite in conformitate cu
reglementarile Uniunii Europene in vigoare la data fabricatiei electropalanului. In timpul
utilizarii efective in exploatare a electropalanului cu lant, detinatorul este obligat sa verifice
respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca care sunt in vigoare in momentul
utilizarii electropalanului si sa actioneze astfel sa fie in conformitate cu noile reglementari.
In afara Uniunii Europene se va consulta legislatia nationala in vigoare in materie de securitate si
sanatate in munca si se vor aplica cerintele prevazute in aceasta.
Pe langa informatiile de securitate in munca continute in prezentul manual, se vor respecta
cerintele generale privind securitatea si sanatatea in munca, modul de prevenire a accidentelor si
de protectie a mediului inconjurator valabile pentru domeniul de aplicabilitate al
electropalanului.
Este obligatia detinatorului si a personalului deservent de a lua toate masurile necesare pentru a
se asigura o functionare impecabila a electropalanului si de a defini foarte clar responsabiltatile
fiecarei persoane la efectuarea lucrarilor de montaj, manevrare, intretinere, reparare, curatare sau
demontaj. Se vor respecta cu strictete toate instructiunile din prezentul manual.
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Unele constrangeri la nivel local sau in cazuri speciale de utilizare ar putea crea situatii
particulare care nu sunt cunoscute in momentul redactarii prezentului manual. In acest caz este
obligatia detinatorului electropalanului de a lua toate masurile necesare si de a le pune in
aplicare, pentru a se asigura exploatarea in conditii de securitate si sanatate in munca a
electropalanului. Aceste masuri pot implica manipularea de produse sau instrumente periculoase
si presupun punerea la dispozitie, sau purtarea, a echipamentului individual de protectie adecvat.
In acest caz, detinatorul trebuie sa completeze instructiunile din prezentul manual si sa aduca
aceste informatii noi la cunostinta personalului deservent.
Detinatorul trebuie, in acelasi timp:
-

se defineasca in instructiunile de lucru toate celelalte instructiuni de securitate care
rezulta din evaluarea riscurilor la posturile de lucru in care este utilizat electropalanul cu
lant;

-

sa puna la dispozitia personalului deservent al electropalanului echipamente de prim
ajutor si sa asigure personalului instructiunile necesare pentru utilizarea acestor
echipamente de prim ajutor;

-

se puna la dispozitia personalul deservent prezentul manual, astfel incat acesta sa se
gaseasca intotdeauna in imediata vecinatate a electropalanului, astfel incat sa poata fi
consultat imediat de catre personalul de montaj, manipulare, intretinere si curatare;

-

sa asigure formarea profesionala a personalului deservent;

-

se verifica ca electropalanul sa fie utilizat numai daca este in perfecta stare de
functionare;

-

sa verifice daca componentele de securitate sunt in stare de functionare si daca acestea
sunt verificate in mod regulat;

-

sa se asigure ca sunt respectate cerintele prescrise in legislatia nationala in vigoare pentru
utilizarea electropalanului cu lant;

-

se verifice daca sunt efectuate verificarile regulate prevazute de catre producator in
perioadele prevazute de acesta si daca rezultatele acestor verificari sunt inregistrate intrun document (de exemplu, registru de evidenta a instalatiei de ridicat).

Detinatorul trebuie sa stabileasca directive clare cu privire la modul de actionare in cazul unor
defectiuni, sa ia toate masurile necesare ca aceste directive sa fie transmise si insusite de catre
personalul deservent. Totodata, va avea grija ca toate instructiunile necesare sa fie afisate intr-un
loc adecvat si cat mai vizibil pentru personalul deservent.
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1.3.4 Verificari electropalan cu lant
Detinatorul poate fi obligat, in temeiul legilor privind securitatea in munca din tara in care este
utilizat electropalanul cu lant, sa efectueze verificari regulate ale echipamentului.
In Romania, de exemplu, acest lucru este reglementat prin intermediul prescriptiilor tehnice,
colectia ISCIR, in vigoare.
Aceasta legislatie prevede urmatoarele:
-

verificarea electropalanului cu lant inainte de prima punere in functiune;

-

verificari regulate ale electropalanului;

-

stabilirea duratei teoretice de viata;

-

intocmirea si completarea unui registru de evidenta a supravegherii.

Detinatorul este obligat sa verifice permanent conformitatea electropalanului cu legislatia cea
mai recenta si tinand cont de noile prescriptii.
In cazul in care in plan national si local nu sunt prevazute prescriptii sau cerinte similare, se vor
respecta cerintele mentionate anterior pentru exploatarea in conditii de securitate si sanatate in
munca a electropalanului cu lant.
1.3.5 Montarea, demontarea si verificarile periodice ale electropalanului
Montarea electropalanului trebuie sa se realizeze dupa instructiunile de montaj in vigoare ale
producatorului Gutter. Instructiunile de montaj trebuie sa fie obtinute de catre reprezentantul
responsabilului general.
In plus, trebuie consultate si respectate regulamentele de montaj nationale specifice, dispozitiile
si regulamentele privind utilizarea electropalanului. Procedura de autorizare ceruta de catre legile
nationale in vigoare din tara in care este utilizat electropalanul trebuie respectata in totalitate.
Agentul economic care efectueaza operatia de montaj a electropalanului trebuie sa fie autorizat si
calificat sa efectueze astfel de lucrari si trebuie sa instruiasca manevrantul electropalanului cu
privire la operarea acestuia si trebuie sa-l informeze pe acesta cu privire la pericolele si
accidentele posibile.
La transferarea electropalanului catre un alt beneficiar, clientul este obligat sa predea
echipamentul impreuna cu toata documentatia tehnica aferenta, respectiv cu manualul de
intretinere, modul de manevrare (inclusiv informatiile legate de montajul acestuia), precum si
declaratia de conformitate. Aceste documente fac parte integranta din echipamentul de ridicat.
Agentul economic care exploateaza electropalanul este insarcinat sa controleze daca verificarile
periodice prevazute de catre legislatia nationala in vigoare sunt efectuate.
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Este necesar acordul producatorului Gutter in urmatoarele situatii:
•

daca electropalanul este utilizat pentru alte operatii decat cele prevazute de catre
producatorul Gutter;

•

in cazul unor modificari structurale ale electropalanului;

•

in cazul unor modificari structurale care impiedica accesul la elementele de operare ale
electropalanului;

•

in cazul unor modificari structurale care nu garanteaza operarea in siguranta a
electropalanului.

1.3.6 Nu manipulati componentele de securitate
Componentele de securitate au rolul de a va proteja si au fost create pentru evitarea accidentelor
si pentru a face mai sigura munca dumneavostra.
Componentele de securitate, cum ar fi, de exemplu, oprirea de urgenta, sunt reglate asfel incat sa
garanteze utilizarea in siguranta a electropalanului.
Este strict interzis ca aceste componente de securitate sa fie manipulate in timpul lucrului sau sa
fie scoase din functiune.
ATENTIE
Daca componentele de securitate sunt manipulate dumneavoastra, sau alte
persoane, va expuneti la riscul unor accidente care pot duce la deteriorarea
echipamentului de ridicat si/sau la vatamari grave (chiar moartea).
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

CAP. 2 DATE TEHNICE
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

2.1 Informatii generale
Standarde armonizate:
EN 292

Elemente de baza pentru siguranta masinii si principii generale de proiectare

EN 60439-1

Aparatura electrica

EN 60204-1

Securitatea echipamentelor electrice si electronice

Standarde si normative tehnice de fabricatie:
FEM 1001- editia a treia

Reguli de calcul pentru calculul echipamentelor de ridicare

FEM 9671

Calitate lanturi

FEM 9941

Simboluri comenzi

FEM 9755

Durata de lucru in siguranta

FEM 9811

Specificatii tehnice palane

FEM 9761

Limitator de sarcina

DIN 15401-15402

Carlige de sarcina

DIN 3990

Roti dintate

IEC 34-1

Masini electrice rotative

IEC 34-5

Protectie IP

IEC 947-5-1

Aparatura electrica de joasa tensiune

2.2 Caracteristici tehnice principale
Producator electropalan

Gutter Sollevamenti srl - Italia

Tip electropalan

GMK 414C

Numar de fabricatie

.........................

An de fabricatie

...............

Sarcina de incarcare
Inaltimea de lucru

2000 kg
6m

Viteza de ridicare

4 m/min

Tip carucior mecanic

H80

Tip alimentare electrica

prin cablu

Diametru za lant

9 mm

Capacitate de incarcare carlig de sarcina

2000 kg
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

CAP. 3 DESCRIERE TEHNICA
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

3.1 Mecanism de antrenare si frana
Motorul de ridicare a sarcinii este un motor asincron trifazat. Frana se gaseste pe partea sarcinii,
sarcina fiind astfel franata sau mentinuta in pozitie dupa declansarea cuplarii franei.
Frana este blocata cu ajutorul comenzii electrice. Arcurile de presiune asigura cuplarea automata
a franei si oprirea alimentarii electrice a motorului in cazul unei defectiuni a sistemului de
alimentare electrica.
In cazul actionarii butonului de oprire de urgenta franarea mecanismului este imediat declansata,
indiferent de viteza de ridicare.
Franarea electrica a franei permite reducerea sensibila a uzurii franei mecanice.
3.2 Lant de sarcina si elemente de antrenare ale lantului
Lanturile de ridicare sunt elementele prin intermediul carora sarcina este suspendata. Verificarea
lanturilor de ridicare este obligatorie. Pentru aceasta se vor respecta cerintele prevazute in
legislatia nationala in vigoare precum si ale producatorului.
Lantul utilizat este fabricat din otel foarte rezistent la uzura si imbatranire si care are o duritate
mare la suprafata. Lantul este galvanizat si a suferit un tratament de suprafata suplimentar.
Pentru cresterea duratei de viata a lantului acesta trebuie sa fie lubrifiat la intervale conform
prescriptiilor producatorului. In cazul inlocuirii lantului se va proceda la verificarea si inlocuirea
tuturor elementelor de antrenare ale lantului. Pentru aceasta se va utiliza setul de schimb al
lantului pus la dispozitie de catre producator.
Verificarea uzurii lantului de sarcină
Lantul de sarcina trebuie verificat permanent. El trebuie verificat inainte de punerea in functiune,
dupa fiecare 200 ore de functionare (lunar) sau dupa 10000 cicluri de ridicare/coborare. In cazul
conditiilor grele de exploatare ale electropalanului aceste verificari se vor face mai des.
Se va acorsa o atentie deosebita verificarii tuturor zalelor in punctele de contact, din punct de
vedere al uzurii, aparitiei fisurilor, deformarii sau a altor tipuri de deteriorari.
Lantul de sarcina trebuie imediat schimbat dacă:
-

grosimea nominală a scăzut în punctele de contact cu 10%;

-

za s-a lungit cu 5% sau, măsurând pe 11 zale, lantul s-a lungit cu 2%;

-

zalele s-au întepenit.
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Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

ATENTIE
La schimbarea lantului se va utiliza un lant de sarcina original furnizat de
catre producatorul electropalanului.

Lantul este strans intr-un colector de lant.
3.3 Carcasa
Carcasa electropalanului cu lant este confectionata din aluminiu de inalta rezistenta, lucru care
permite reducerea greutatii. Capacul ventilatorului motorului si capacul colectorului lantului sunt
din material plastic furnizand astfel o rezistenta mare la socuri.
3.4 Echipament electric
Palanul cu lant este echipat cu o unitate de comanda cu butoane la 24 V. Butoanele au rolul de a
comanda mecanismul de actionare a ridicarii/coborarii sarcinii.
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

CAP. 4 MONTAJ
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

4.1 Generalitati
Informatiile din prezentul manual trebuie citite si insusite de personalul care urmeaza sa
efectueze lucrarile de montaj ale electropalanului cu lant pentru a se putea efectua aceste lucrari
respectand cerintele de securitate si sanatate in munca.

Lucrarile de montaj se vor efectua numai de catre un agent economic
autorizat care detine personal calificat si instruit pentru efectuarea unor
astfel de lucrari.
Daca lucrarile nu sunt efectuate de catre un personal autorizat si calificat si daca nu sunt
respectate cerintele legislatiei nationale in vigoare privind modul de exploatare si utilizare al
electropalanului cu lant exista riscul utilizarii neconforme a acestuia, risc care poate duce la
accidente cu urmari foarte grave, atat pentru persoane cat si pentru echipament.
PERICOL
Piese sub tensiune
Risc de accidentare si pericol de moarte!

Trebuie sa existe posibilitatea intreruperii alimentarii electrice generale a electropalanului.

Tensiunea si frecventa de alimentare trebuie sa corespunda cu datele
inscriptionate pe placuta de identificare a electropalanului cu lant.
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

4.2 Instructiuni privind efectuarea operatiei de montaj a electropalanului
PERICOL
Montaj incorect
Risc de accidentare si pericol de moarte!

Daca operatia de montaj nu a fost efectuata corect exista riscul unor accidente cu urmari grave,
atat pentru persoane cat si pentru electropalanul cu lant.
Lucrarile de montaj se vor efectua numai de catre personal autorizat si calificat, si care este
instruit cu privire la modul de functionare a electropalanului cu lant. Personalul de montaj al
electropalanului cu lant va respecta toate instructiunile cu privire la sanatatea si securitatea in
munca specifice montajului electropalanului.
-

inainte de inceperea lucrarilor de montaj trebuie sa va asigurati ca exista spatiu suficient
pentru montarea in deplina siguranta a electropalanului;

-

se va delimita un perimetru de securitate in jurul zonei de lucru si a zonei de risc; intrarea
persoanelor neautorizate in interiorul acestui perimetru este strict interzisa;

-

in cazul utilizarii unei platforme pentru efectuarea montajului, se vor utiliza numai
sisteme de transport al persoanelor special concepute acestui scop, astfel incat sa poata fi
garantata stabilitatea si sa se poata permite efectuarea lucrarilor fara riscuri;

-

se vor utiliza numai scule si dispozitive adecvate; acestea trebuie sa fie controlate si
etalonate;

-

se va purta echipamentul individual de protectie corespunzator;

-

se va acorda o deosebita atentie muchiilor ascutite ale pieselor deoarece exista riscul
ranirii;

-

se va pastra ordinea si curatenia la locul de munca; piesele mecanice si piesele de montaj
de care nu este nevoie, cat si sculele care nu sunt necesare, se vor depozita astfel incat sa
nu existe riscul caderii acestora;

-

piesele se vor monta conform instructiunilor; suruburile vor fi stranse la valorile
momentelor de strangere prevazute de catre producator; daca piesele nu sunt fixate
corespunzator exista riscul caderii si a ranirii grave;

-

lucrari de sudura: aceste lucrari se vor efectua numai de catre personal autorizat si
calificat; aceste lucrari se vor efectua numai asupra pieselor care permit astfel de lucrari;

-

se vor respecta instructiunile interne ale agentului economic care va utiliza electropalanul
cu lant.
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

4.3 Efectuarea principalelor operatii de montaj
1. se scoate electropalanul din coletul de livrare si se inlatura materialul de ambalare fara a
se polua mediul inconjurator;
2. se verifica daca livrarea a fost efectuata corect si exista toate piesele componente ale
electropalanului cu lant;
3. se racordeaza cutia de comanda;
4. se suspenda electropalanul cu lant pe traveresa de deplasare;
5. se efectueaza reglajul pe inaltime al cutiei de comanda;
6. se conecteaza electropalanul la reteaua electrica;
7. se efectueaza verificarile obligatorii inainte de prima punere in functiune;
8. electropalanul cu lant este gata de operare.

ATENTIE

Imbinari filetate desfacute
Imbinarile filetate desfacute reprezinta un risc de accidentare care
poate provoca vatamari corporale grave si deteriorari ale
electropalanului cu lant!

Suspendarea electropalanului cu lant se va face de o structura portanta capabila sa suporte
sarcina maxima admisibila pentru care a fost proiectat electropalanul cu lant.
Lantul electropalanului trebuie sa fie lubrifiat. Este strict interzis a se utiliza lanturi defecte sau
deteriorate.
PERICOL
Suprasarcina
Exista riscul unui accident mortal in cazul in care componentele sunt
supuse unor suprasarcini!

La dimensionarea structurii portante trebuie sa se tina cont de fortele statice si dinamice care se
produc la declansarea limitatorului de sarcina.
Capetele traversei de suspendare trebuie asigurate astfel incat sa se evite deplasarea caruciorului
electropalanului si caderea acestuia din traversa de sustinere.

pagina 24 / 69

GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Reperele butoanelor de comanda de pe cutia de comanda trebuie sa fie clare si concise astfel
incat sa nu existe nici o confuzie cu privire la sensul de mers. Se va verifica daca sensul de mers
real al electropalanului corespunde sensului de mers al butoanelor de comanda.

1

2

3

1 – buton oprire generala (oprire de urgenta)
2 – buton ridicare carlig de sarcina electropalan
3 – buton coborare carlig de sarcina electropalan

pagina 25 / 69

GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Cablul electric al cutiei de comanda nu trebuie sa fie niciodata infasurat in jurul lantului
electropalanului.

Pentru control racordarii corecte la reteaua electrica de alimentare se va pune electropalanul in
miscare si se va verifica sensul de rotire al motorului electric al electropalanului. Se actioneaza
butonul de ridicare a sarcinii de pe cutia cu butoane si carligul de sarcina trebuie sa se deplaseze
in sus. In caz contrar este necesar a se modifica sensul de rotire al motorului electric. Pentru
aceasta se va decupla mai intai motorul electric de la reteaua de alimentare si abia ulterior se va
proceda la modificarea sensului se rotire al acestuia.

pagina 26 / 69

GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Schema legarii lantului de sarcina (varianta cu o ramura de lant)
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CAP. 5 PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE
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seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

5.1 Instructiuni de securitate pentru prima punere in functiune
Electropalanul nu poate fi pus in functiune pana cand nu este efectuat un control pentru
verificarea securitatii acestuia.
AVERTISMENT
La prima punere in functiune, fiabilitatea electropalanului nu
poate fi inca garantata!

Electropalanul poate fi pus in functiune numai in cazul in care montajul a fost efectuat in
conformitate cu instructiunile de montaj.
Pentru prima punere in functiune a electropalanului trebuie efectuate urmatoarele:
-

punerea in functiune a electropalanului se va face de catre o persoana autorizata si
calificata;

-

inainte de prima punere in serviciu a electropalanului se va verifica functionarea
componentelor de securitate;

-

se verifica daca tensiunea de alimentare electrica a electropalanului este in conformitate
cu tensiunea si frecventa indicata de catre producator;

-

se va face o deplasare de proba a caruciorului, verificand daca translatia acestuia se face
usor si fara a se bloca pe intreaga lungime a caii de rulare (daca exista);

-

se va verifica inainte de inceperea lucrarilor ca sunt respectate distantele de siguranta;

-

se va marca perimetrul de securitate din jurul zonei de lucru si a zonei de riscuri;

-

se va purta echipamentul individual de protectie.

Prima punere in functiune a electropalanului nu poate fi efectuata decat de catre o persoana
autorizata si calificata, special instruita pentru o asemenea sarcina deoarece este posibil ca in
timpul operatiilor:
-

sa fie necesar a se efectua lucrari de reglare si probe de functionare din motive de
securitate;

-

sa fie necesar a se efectua lucrari in zona de riscuri, inainte de prima punere in functiune.
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seria de fabricatie: .............................
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5.2 Cerinte privind controlul inainte de prima punere in functiune
Pentru prima punere in functiune a electropalanului cu lant se vor respecta instructiunile
producatorului precum si legislatia nationala in vigoare privind modul de autorizare a
functionarii electropalanului.
ATENTIE
Este strict interzis a se utiliza electropalanul in exploatare fara a se obtine
in prealabil autorizatia de functionare a acestuia.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a electropalanului cu lant se vor efectua urmatoarele
verificari:
-

incercari in gol

-

incercari in sarcina: statice si dinamice.

In timpul efectuarii acestor verificari se va controla modul in care se comporta mecanismele
electropalanului, functionarea mecanismului de actionare, a franei acestuia, functionarea
componentelor de securitate, etc. Se va verifica daca sunt respectate distantele de securitate. In
timpul verificarii vor fi controlate toate comenzile posibile ale electropalanului urmarind ca toate
acestea sa functioneze corect.
Daca toate aceste verificari sunt trecute cu succes se va intocmi un proces-verbal de autorizare a
functionarii electropalanului cu lant. Dupa obtinerea acestei autorizatii electropalanul cu lant
poate fi utilizat in exploatare.
In cazul in care se observa disfunctionalitati in timpul acestor verificari, se opreste imediat
manevrarea electropalanului cu lant si se va detecta si reparara defectiunea observata.
PERICOL
Este strict interzis a se manevra electropalanul cu lant in cazul in care
acesta nu este in stare perfecta de functionare deoarece exista pericolul
unor riscuri care pot duce la accidente foarte grave!
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Pentru efectuarea acestor verificari in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, detinatorul
trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se evita orice accidente posibile. Masurile acestea
vor tine cont de caracteristicile statice si dinamice ale electropalanului cu lant.
5.3 Verificari inainte de prima punere in functiune
Inainte de inceperea verificarii electropalanului cu lant in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare, detinatorul este obligat sa efectueze urmatoarele:
-

control continuitate conexiune conductor de protectie;

-

control dispozitiv de oprire generala;

-

control sens de rotire motor electric;

-

control lubrifiere lant;

-

controlul limitatorului fine-cursa „Ridicare”;

-

controlul limitatorului fine-cursa „Coborare”;

-

se verifica daca cablul si cutia de comanda sunt in stare de functionare;

-

control functionare frana;

-

control carlig si element de siguranta carlig.

5.4 Cerinte privind verificarile ulterioare
AVERTISMENT
Nerespectarea instructiunilor de intretinere si service poate duce la
riscul unor accidente si pericol de moarte!

Executarea verificarilor obligatorii este o conditie esentiala pentru asigurarea fiabilitatii
electropalanului.
Este obligatoriu a se efectua verificarile obligatorii.
Detinatorul are obligatia de a efectua toate aceste verificari in perioadele de timp prevazute si de
a consemna toate aceste verificari in registrul de evidenta a supravegherii.
-

se vor efectua verificarile in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare pentru poduri
rulante, trolii, instalatii de ridicat;

-

se vor efectua, conform planului de intretinere, toate lucrarile de reglare, intretinere si
inspectie prevazute in prezentul manual;

-

aceste operatii vor fi efectuate numai de catre persoane autorizate si calificate.
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CAP. 6 MANEVRARE
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6.1 Instructiuni de securitate pentru manevrarea electropalanului cu lant
AVERTISMENT
In cazul manevrarii incorecte a electropalanului exista riscul
ranirii personalului deservent!

Manipularea incorecta a electropalanului cu lant poate provoca vatamari grave si deteriorari
grave ale instalatiei de ridicat. Electropalanul poate fi manevrat numai de catre un personal
autorizat si calificat, si care poseda cunostintele necesare pentru deservirea in conditii de
securitate a instalatiei de ridicat. Se vor respecta cerintele legislatiei nationale in vigoare cu
privire la manevrarea electropalanului cu lant.
Detinatorul este obligat sa asigure formarea personalului deservent al electropalanului.
AVERTISMENT
In cazul ridicarii sau coborarii sarcinii exista riscul strivirii
diferitelor parti ale corpului prin agatarea hainelor sau a parului!

Datorita acestui lucru se vor respecta urmatoarele instructiuni:
-

nu se va atinge lantul in timpul operatiei de ridicare sau coborare a sarcinii;

-

la ridicarea sarcinii nu se va pune niciodata mana intre deschiderea carligului si
elementele de fixare si ridicare;

-

la depunerea sarcinii nici o persoana nu trebuie sa se gaseasca in imediata apropiere a
zonei de risc.

AVERTISMENT
In cazul functionarii electropalanului cu lant exista riscul arsurii
prin contact!

Este strict interzis a se atinge motorul in timpul functionarii acestuia si dupa oprirea lui, cat timp
carterul ramane cald.
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AVERTISMENT
Sarcini suspendate! Cadere piese!
In timpul actionarii electropalanului exista riscul accidentarii
mortale ca urmare a caderii sarcinilor manevrate!

Prezenta persoanelor in zona de riscuri este strict interzisa.
Pentru evitarea riscului accidentarii mortale ca urmare a caderii sarcinilor manevrate se vor
respecta urmatoarele:
-

se va pastra o distanta de siguranta corespunzatoare fata de sarcina care este manipulata;

-

nu se va trece, sau stationa, niciodata sub o sarcina suspendata;

-

este interzisa ridicarea si trecerea sarcinii suspendate peste o zona in care se gasesc
persoane;

-

se va purta intotdeauna echipament individual de protectie.

AVERTISMENT
Exista riscul unor accidente mortale in cazul nerespectarii
instructiunilor privind securitatea si sanatatea in munca!

Pentru exploatarea electropalanului se vor respecta cerintele legislatiei nationale in vigoare din
tara in care este utilizat electropalanul.
Detinatorul are obligatia de a pune la dispozitia personalului deservent instructiuni privind
exploatarea in deplina siguranta a electropalanului. Detinatorul va verifica daca personalul
deservent si-a insusit acest instructiuni.
Instructiunile privind securitatea si sanatatea in munca trebuie sa se gaseasca in imediata
apropiere a locului de munca cu electropalanul, astfel incat personalul deservent sa aiba acces
oricand la aceste instructiuni. Detinatorul va verifica permanent existenta acestor instructiuni si
va lua intotdeauna masuri de inlocuire a acestora in cazul in care observa ca acestea lipsesc sau
sunt deteriorate, ilizibile, etc.
Electropalanul cu lant nu poate fi pus in functiune sau trebuie sa fie imediat scos din serviciu
daca sunt constatate defectiuni, iregularitati care ar putea compromite fiabilitatea
electropalanului sau disfunctionalitati in functionarea instalatiei de ridicat.
Este strict interzis a se scoate din functiune componentele de securitate, de a le modifica sau de a
le utiliza in alte scopuri decat cele pentru care acestea au fost concepute.
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Securitatea in exploatare
Unele constrangeri la nivel local sau in cazuri speciale de utilizare ar putea crea situatii
particulare care nu sunt cunoscute in momentul redactarii prezentului manual. In acest caz este
obligatia detinatorului electropalanului de a lua toate masurile necesare si de a le pune in
aplicare, pentru a se asigura exploatarea in conditii de securitate si sanatate in munca a
electropalanului. Aceste masuri pot implica manipularea de produse sau instrumente periculoase
si presupun punerea la dispozitie, sau purtarea, a echipamentului individual de protectie adecvat.
In acest caz, detinatorul trebuie sa completeze instructiunile din prezentul manual si sa aduca
aceste informatii noi la cunostinta personalului deservent.
In cazul imobilizarii instalatiei de ridicat (de exemplu, datorita unei insuficiente constatate la
nivelul securitatii de exploatare si a fiabilitatii instalatiei de ridicat, la o interventie de urgenta
necesara, la o disfunctionalitate, la lucrarile de intretinere si reparatii, la constatarea unor
defectiuni, la terminarea lucrului, etc) deserventul trebuie sa ia toate masurile de securitate
prevazute pentru a se asigura impotriva pornirii neautorizate sau accidentale a electropalanului
cu lant.
Lucrarile asupra sistemului electric se vor efectua numai de catre persoane autorizate si calificate
(electricieni autorizati).
6.2 Punerea in functiune
6.2.1 Verificari efectuate inainte de inceperea lucrului
Inainte de inceperea lucrului, personalul deservent trebuie sa se asigure ca electropalanul cu lant
este in stare buna de funtionare. Pentru aceasta, manevrantul trebuie sa verifice daca instalatia de
ridicat nu reprezinta nici un risc potential de pericol pentru integritatea sa si a electropalanului.
Daca manevrantul constata prezenta unor persoane expuse pericolului, acesta nu trebuie sa pune
instalatia de ridicat in functiune pana in momentul in care acele persoane nu parasesc zone de
risc.
Daca manevrantul detecteaza defectiuni care pun in pericol securitatea si fiabilitatea
eletropalanului, acesta va opri imediat instalatia de ridicat si va anunta persoana responsabila cu
exploatarea electropalanului cu privire la aceste defectiuni. Defectiunile acestea pot fi, de
exemplu:
-

deteriorarea echipamentului sau a cablurilor electrice, cat si a pieselor izolate;

-

defectarea sau cuplarea cu intarziere a franelor si a componentelor de securitate;
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In cazul semnalarii unui pericol potential pentru personal sau instalatie trebuie actionat imediat
butonul de oprire generala.
Deasemenea, in cazul unei defectiuni a partilor sau componentelor electropalanului, trebuie
actionat imediat butonul de oprire generala.
Daca functia de oprire generala a fost actionata se va impiedica orice repunere in functie a
electropalanului pana la inlaturarea defectiunii constatate. O persoana autorizata si calificata
trebuie sa se asigure, inainte de repornirea electropalanului, ca defectiunea care a determinat
oprirea de urgenta a fost inlaturata si ca nu mai exista nici un pericol in exploatarea instalatiei de
ridicat.
Inainte de a incepe lucrul:
-

personalul deservent se va imbraca cu echipamentul individual de protectie;

-

se va verifica daca nici o persoana nu se gaseste in zona de risc a electropalanului.

6.2.2 Incercari de functionare
Inainte de inceperea lucrului cu electropalanul, personalul deservent are obligatia de a efectua
urmatoarele:
Inainte de inceperea verificarii electropalanului cu lant in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare, detinatorul este obligat sa efectueze urmatoarele:
-

control dispozitiv de oprire generala;

-

control lubrifiere lant;

-

controlul limitatorului fine-cursa „Ridicare”;

-

se verifica daca cablul si cutia de comanda sunt in stare de functionare;

-

control functionare frana;

-

control carlig si element de siguranta carlig.
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6.3 Manevrare electropalan
6.3.1 Generalitati
PERICOL
Rupere lant si cadere sarcina!
In cazul actionarii frecvente a limitatorului fine-cursa de securitate
exista riscul ruperii lantului si a caderii sarcinii manipulate!

Limitatorul fine cursa poate fi utilizat numai in cazuri exceptionale. Limitatorul nu poate fi
utilizat in timpul manevrarii normale a electropalanului.
AVERTISMENT
Suprasarcina!
Risc de accident si pericol de moarte!

Greutatea sarcinii manevrate nu trebuie sa depaseasca valoarea capacitatii indicate pe placuta de
identificare.
•

Se va respecta sarcina maxima admisibila pentru electropalan.

•

Se vor utiliza numai elemente de fixare si ridicare care sa fie corect dimensionate.

•

Se vor utiliza elementele de fixare si ridicare numai pentru functia pentru care acestea au
fost concepute.

6.3.2 Informatii privind manevrarea
Instructiuni de securitate:
-

se va opri imediat electropalanul daca sunt constatate disfunctionalitati sau iregularitati;

-

manevrantul trebuie sa verifice permanent daca electropalanul nu prezinta defectiuni
evidente, urmand sa semnaleze imediat aceste defectiuni;

-

este strict interzis a se scoate din functiune componente de securitate;

-

este strict interzis a se utiliza in exploatarea normala limitatorii de fine-cursa; utilizarea
continua a limitatorilor de securitate in conditii normale de lucru poate cauza defectiuni
importante si chiar ruperea lantului;

-

se vor respecta toate reglementarile care se refera la solicitarile autorizate ale lantului;
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este strict interzis a se atinge partile in miscare si trebuie sa se pastreze o distanta de
siguranta fata de acestea pentru a se evita riscul agatarii parului, a diferitelor parti ale
corpului sau a hainelor.

Preluarea sarcinii
-

elementele de sustinere a sarcinii si sarcina trebuie sa fie fixate in mod articulat; fixarea
rigida induce eforturi necontrolate si conduce la rupere prin oboseala; pentru a se proteja
lanturile impotriva eforturilor de torsiune nedorite cu miscari de rotire, nu trebuie sa fie
impiedicata miscarea de pivotare a articulatiei din carlig;

-

se va verifica daca elementele de fixare si ridicare astfel incat acestea sa nu poata aluneca
din carligul de sarcina;

-

elementele de fixare si ridicare a sarcinii trebuie astfel alese incat la preluarea sau
depunerea sarcinii, aceasta sa nu poata sa se rastoarne, disloca, aluneca sau sa se
deplaseze necontrolat;

-

pentru ridicarea sarcinii carligul trebuie sa se gaseasca in pozitie verticala;

-

este strict interzis a se utiliza electropalanul cu lant pentru transportul persoanelor;

-

capacitatea sarcinii indicata pe placuta de identificare reprezinta sarcina maxima
autorizata care nu poate fi depasita; aceasta greutate se obtine prin adunarea greutatii
sarcinii care urmeaza sa fie manevrata si a elementelor de fixare si ridicare;

-

se vor utiliza numai elemente de fixare si ridicare autorizate.

Manipularea sarcinii
-

pentru miscarile de ridicare si translatie, manevrantul trebuie sa se pozitioneze astfel incat
zona de risc sa se gaseasca in campul sau vizual; in cazul in care acest lucru nu este
posibil se poate apela la ajutorul unei persoane care sa poata supraveghea zona de risc si
sa transmita in acelasi timp semnale pentru manevrantul electropalanului cu lant;

-

echipamentele de ridicare / carucioarele / podurile cu comanda manuala pot sa fie
deplasate numai prin tractiune sau prin impingerea manuale a sarcinii, a muflei inferioare
sau a echipamentului carligului; orice tractiune asupra cutiei de comanda este strict
interzisa;

-

sarcinile deplasate manual trebuie sa fie intotdeauna insotite si nu lansate;

-

este strict interzis a se transporta sarcini peste zonele cu circulatie de persoane;

-

este strict interzis a se trage sarcina lateral; lantul si elementele acestuia risca sa sufere
deteriorari in cazul unei trageri laterale a sarcinii;
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este strict interzis a se utiliza electropalanul cu lant pentru a smulge sarcini blocate sau
fixate;

-

este strict interzis a se lasa sarcina suspendata fara supraveghere;

-

este strict interzia se a trece lantul pe marginile sarcinii sau a se utiliza ca elemente de
fixare si ridicare;

-

este strict interzis a se agata o sarcina de un lant slabit;

-

se vor evita transmiterea vibratiilor catre sarcina manipulata (prin depunerea, de exemplu,
a sarcinii pe un vibrator in functiune);

-

se va suspenda electropalanul cu lant astfel incat sa se evita orice coliziune laterala cu
structurile fixe in timpul manevrei de pivotare a acestuia;

-

se va evita ridicarea sarcina la viteza maxima admisa;

-

se va evita zdruncinarea electropalanului.

ATENTIE
Risc cadere sarcina!
Uzura prematura ghidaj lant si lant!

Se va evita o solicitare inegala a partilor cablului. O asemenea solicitare poate reprezenta un risc
de rupere a lantului si de deteriorare a ghidajului lantului.
Ingramadirea lantului sau un joc prea mare intre lant si nuca lantului poate duce la distrugerea
ghidajului lantului.
Inainte de a efectua operatia de ridicare/coborare se va inlatura orice nod sau ingramadire a
lantului.

Functionare dispozitiv de oprire generala
Prin actionarea butonului de oprire generala, motorul mecanismului de ridicare a sarcinii este
decuplat de la alimentarea electrica si frana mecanica este cuplata ceea ce conduce la oprirea
functionarii electropalanului.
Repunerea in functiune a electropalanului prin deblocarea butonului de oprire generala este
posibila numai daca nici o comanda de ridicare sau de coborare nu a fost actionata.
Eficacitatea functiei „oprire generala” depinde de starea franei mecanice. Daca cursa franei este
anormal de lunga aceasta poate fi urmare a uzurii puternice a franei. In acest caz frana trebuie sa
fie controlata imediat de catre o persoana autorizata si calificata.
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6.3.3 Elemente de manipulare a sarcinii
Elemente speciale de legare si prindere a sarcinii
ATENTIE
Risc cadere sarcina!

Pentru ca utilizarea acestor elemente de legare si prindere a sarcinii sa nu prezinte riscuri in
exploatare, se vor respecta urmatoarele cerinte:
-

solicitarea trebuie sa fie distribuita in mod egal de-a lungul intregii lungimi a elementului
de legare si prindere;

-

unghiul de separare nu trebuie sa depaseasca valoarea de 120º;

-

nu se vor utiliza aceste elemente pentru manevrarea sarcinilor cu margini ascutite si
suprafete cu rugozitate ridicata;

-

este strict interzis a se utiliza elementele de legare si prindere a sarcinii pentru
manevrarea sarcinilor a caror temperatura depaseste valoarea de 50º C;

-

elementele de legare si prindere a sarcinii nu trebuie sa intre in contact cu produse
chimice.

Aceste elemente speciale de legare si prindere a sarcinii sunt utilizate pentru transportul si
prinderea pieselor asimetrice sau a pieselor de mari dimensiuni. Extremitatea libera a
elementului de legare si prindere este intins astfel incat sa fie impiedicata caderea sarcinii
manipulate.
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Cleste tip pantograf

ATENTIE
Risc cadere sarcina!

Pentru ca utilizarea clestelui de tip pantograf sa nu prezinte riscuri in exploatare, se vor respecta
urmatoarele cerinte:
-

sarcinile trebuie sa fie preluate intotdeauna din centru;

-

suprafetele de prindere ale clestelui trebuie sa fie in totalitate in contact cu sarcina;

-

este strict interzis a se transporta sarcini grele sau produse care ar putea fi comprimate in
timpul manevrarii;

-

cand se utilizeaza clesti cu forta de frecare (falci acoperite cu cauciuc), suprafetele
sarcinilor manipulate trebuie sa fie uscate si sa nu prezinte urme de ulei si grasime;
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deschiderea de apucare a clestelui tip pantograf trebuie sa fie adaptata la dimensiunile
sarcinii; deschiderea de apucare autorizata pentru clestele tip pantograf trebuie sa fie
semnalata printr-un marcaj colorat.

Pentru apucare, se depune clestele deschis pe sarcina care urmeaza a fi manipulata. Dispozitivul
de cuplate automatica este declansat in acest moment. Pentru ridicare, clestele se inchide si
fixeaza sarcina.
Pentru depunerea sarcinii, clestele trebuie sa fie coborat pana cand dispozitivul de cuplare
automatica se deblocheaza. Clestele se deschide si poate fi indepartata sarcina. Manevrele
(deschidere – inchidere) sunt efectuate sub efectul de greutate moarta a clestelui. Nu este
necesara nici o comanda manuala.

Carlig de apucare

ATENTIE
Risc cadere sarcina!

Pentru ca utilizarea carligului de apucare sa nu prezinte riscuri in exploatare, se vor respecta
urmatoarele cerinte:
-

pentru a se evita caderea sarcinii prin alunecare, nu se va utiliza decat partea orizontala a
deschiderii carligului;

-

deschiderea carligului trebuie sa-si mentina pozitia orizontala, chiar si atunci cand in
carlig se gaseste sarcina suspendata;

-

este strict interzis a se prelua sarcina numai in varful carligului de apucare.
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6.3.4 Oprirea din functiune a electropalanului

Oprirea din functiune in cazul unei defectiuni
Defectiunile urmatoare necesita oprirea imediata a electropalanului:
-

deteriorarea instalatiei sau a cablurilor electrice, cat si a pieselor izolate;

-

defectarea franei si a componentelor de securitate.

Oprirea din functiune dupa terminarea lucrului
Dupa terminarea lucrului, se vor aplica urmatoarele masuri:
-

se vor depozita echipamentele de legare si prindere in locurile special amenajate acestui
scop;

-

se va aduce electropalanul in pozitie de afara din serviciu;

-

se va decupla alimentarea electrica generala a electropalanului cu lant cu ajutorul
intrerupatorului general.

Oprirea din functiune pentru lucrari de intretinere sau reparatii
1. se va efectua decuplarea alimentarii electrice generale a electropalanului de la
intrerupatorul general;
2. se vor lua masurile necesare pentru a se impiedica orice cuplare neautorizata sau nedorita
a alimentarii electrice a electropalanului;
3. la efectuarea oricaror lucrari de intretinere sau reparatii nu trebuie sa se gaseasca sarcina
in carligul electropalanului;
4. se vor bloca toate partile mobile ale electropalanului se vor utiliza toate dispozitivele
speciale necesare pentru a impiedica orice miscare in timpul lucrarilor de intretinere;
5. la efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii se vor respecta prescriptiile privind
securitatea si sanatatea in munca in vigoare;
6. pentru repararea sistemului electric al electropalanului se vor respecta prescriptiile
legislative in vigoare.

pagina 43 / 69

GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

6.4 Instructiuni de utilizare
-

sarcina poate fi ridicată numai dacă a fost suspendată corespunzător în cârlig iar în zona
de risc nu se află nici o persoană, sau după ce operatorul a primit semnal de la persoana
însărcinată cu legarea sarcinii;

-

electropalanul cu lant va fi manevrat numai de catre o persoana autorizata si calificata
care a fost instruita cu privire la modul de functionare al electropalanului;

PERICOL
Este strict interzis a se manevra electropalanul de catre persoane
neautorizate!

-

electropalanele cu lanţ au fost prevăzute să lucreze, având în vedere durata indicată de
cuplare, în intervalul de temperaturi dintre -10º C şi +40º C; în cazul unor temperaturi de
lucru mai mari, durata de cuplare trebuie redusă în mod corespunzător.

-

înainte de ridicare, sarcina trebuie plasată vertical sub electropalan;

-

direcţiile de mişcare ale carligului de sarcina sunt indicate prin simboluri existente pe
butoanele de comandă;

-

se interzice trecerea lanţului peste muchii;

-

electropalanele cu cărucior manual trebuie deplasate numai prinzând sarcina, suportul sau
blocul cârligului;

-

înaintea utilizării în medii agresive se va cere avizul producatorului electropalanului cu
lant;

-

în cazul manipulării unor topituri fierbinţi sau a unor materiale asemănătoare periculoase
se va cere, in prealabil, avizul producatorului electropalanului cu lant;

-

operatiile de intretinere si reparare pot fi efectuate numai de catre personal autorizat si
calificat, fără sarcină în cârlig, cu întrerupătorul principal de reţea decuplat şi asigurat;

-

după acţionarea butonului de oprire generala in caz de urgenta, motivul acţionării
acestuia trebuie înlăturat de catre o persoana autorizata si calificata; abia dupa efectuarea
reparatiei se poate reactiva butonul de oprire generala;

-

în cazul in care electropalanul este utilizat pe teren deschis (in aer liber), atunci când nu
este utilizat electropalanul, caruciorul trebuie acoperit;

-

capacitatea portantă a căruciorului trebuie să fie identică sau mai mare decât capacitatea
portantă indicată pe cârligul palanului.
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6.5 Interdicţii de utilizare
-

pornirea-oprirea rapidă a diferitelor funcţii;

-

utilizarea sistematică a limitatoarelor de cursă;

-

transportarea persoanelor in carligul de sarcina;

-

staţionarea persoanelor sub sarcină;

-

punerea în funcţiune (la prima punere in functiune) înaintea verificării de către o
persoana autorizata si calificata;

-

deplasarea unor sarcini mai mari decât sarcina nominală;

-

ridicarea sau tragerea oblică a sarcinilor;

-

eliberarea bruscă a sarcinii;

-

ridicarea capacelor recipientelor vidate;

-

deplasarea caruciorului prin tragere de cablul sau cutia de comandă, chiar dacă aceasta nu
se află sub sarcină;

-

efectuarea de reparaţii de catre persoane neautorizate;

-

exploatarea în cazul în care tampoanele de cauciuc sunt uzate, sau cu suport ori bloc de
cârlig fără tampon de cauciuc, ori fără limitator de ridicare;

-

utilizarea lanţului drept cârlig sau pentru legarea sarcinii;

-

utilizarea electropalanului cu lanţul răsucit;

-

utilizarea unui lanţ mai lung decât cel indicat pe colectorul de lanţ;

-

depăşirea duratei de cuplare permise;

-

exploatarea electropalanului după depăşirea termenului de verificare periodică;

-

funcţionarea după expirarea termenului de verificare din punct de vedere al protecţiei
muncii, sau după atingerea duratei de viaţă teoretice;

-

fixarea ramurii fixe a lanţului cu o alta piesa decat brida originală a producatorului;

-

este interzisă atingerea lanţului cu mâna în timpul funcţionării.
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GMK 414C
6.6 Codul de semnalizare (conform PT R1-2003, colectia ISCIR)

CARLIG SUS!

BRATUL SUS!

CARLIG JOS!

BRATUL JOS!
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MISCA INCET!

ROTESTE!

ROTESTE!

MISCA CARUCIORUL!
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EXTINDERE BRAT TELESCOPIC!

RETRAGERE BRAT TELESCOPIC!

MISCA MACARAUA!

MISCA MACARAUA!
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OPRESTE!

OPRESTE BRUSC!

FOLOSIRE MECANISM PRINCIPAL

FOLOSIRE MECANISM AUXILIAR
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Codul de semnalizare (conform Anexa IX la Directiva 92/58/EEC)
In continuare sunt oferite semnale efectuate cu mainile utilizate in conformitate cu Anexa IX a
Directivei 92/58/EEC. Diferite semnale manuale in vigoare din Comunitatea Europeana sau
specifice diferitelor tari pot fi si ele utilizate.

START
Atentie / inceperea executarii comenzii
Bratele intinse orizontal, cu palmele
indreptate in fata

STOP

Intrerupere / incheierea miscarii
Bratul drept orientat in sus, cu palma
indreptata in fata

SFARSIT
Intreruperea operatiunilor
Mainile impreunate la nivelul pieptului
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Miscari verticale

RIDICA

Bratul dreptul indreptat in sus, palma
orientata in fatasi descriind usor un cerc

COBOARA

Bratul dreptul indreptat in jos, palma
orientata in jos si descriind usor un cerc

DISTANTA VERTICALA

Se indica distanta necesara cu ajutorul
mainilor
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Miscari orizontale
INAINTE

Bratele indoite, cu palmele in sus;
antebratele se indreapta incet spre partea
superioara a corpului

INAPOI

Bratele indoite, cu palmele in jos;
antebratele se indreapta incet spre partea
inferioara a corpului

CATRE DREAPTA

Privind catre agentul de semnalizare

Bratul drept intins, aproximativ orizontal, cu
palma indreptata in jos si se executa usor
miscari ale bratului catre dreapta
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Miscari orizontale (continuare)
CATRE STANGA

Privind catre agentul de semnalizare

Bratul stang intins, aproximativ orizontal, cu
palma indreptata in jos si se executa usor
miscari ale bratului catre stanga

DISTANTA ORIZONTALA

Se indica cu mainile distanta necesara.

PERICOL

Ambele brate orientate in sus, cu
palmele indreptate in fata
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6.7 Atributii principale legator sarcina
(Nota: se vor aplica cerintele specifice utilizarii electropalanului cu lant Gutter GMK 414C)
Legatorul de sarcina are urmatoarele atributii principale:
− sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a organelor de legare si dispozitivelor de
prindere precum si normele si instructiunile de exploatare a macaralei a caror respectare
depinde de el;
− sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari ale unitatii care
utilizeaza macarale, pentru a putea indica in orice moment macaragiului manevrele pe care
urmeaza sa le execute; in acest scop, se va plasa in locuri din care sa poata vedea orice
persoana situata in campul de actiune al macaralei; daca acest lucru nu este posibil, el va fi
ajutat de alte persoane; se admite si semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, acolo
unde conditiile de lucru necesita acest lucru; in asemenea cazuri, codul de semnalizare va fi
elaborat de unitatea care exploateaza macaraua, iar legatorii de sarcina si macaragiii vor fi
instruiti si examinati in ceea ce priveste semnalizarea pe baza acestui cod;
− sa supravegheze zilnic organele de legare si dispozitivele de prindere cu care lucreaza, prin
verificarea aspectului exterior, inscriind in registrul de evidenta a supravegherii macaralei
respective constatarile sale cu privire la starea tehnica a acestora; se recomanda ca organele
de legare si dispozitivele de prindere sa fie date in primire unuia dintre legatori care va
raspunde de pastrarea lor corespunzatoare;
− sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscriptionate
cu sarcinile maxime admise, inscrise vizibil pe o placa sau pe un inel, si sa nu lege sarcini a
caror greutate depaseste sarcina admisa pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectiva,
tinand seama si de inclinarea ramurilor de cablu sau lant;
− sa nu utilizeze organe de legare si dispozitive de prindere care nu sunt inscrise in evidenta
unitatii, sectiei sau santierului;
− sa aleaga mijloace de legare corespunzatoare greutatii si formei sarcinii; la macaralele cu
doua mecanisme de ridicare, sa lege sarcina la mecanismul de ridicare care corespunde
sarcinii respective;
− sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
− sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzuri peste limitele admise de
prescriptiile tehnice in vigoare;
− sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi descarcate de sarcina pe carligul macaralei,
pentru a nu micsora spatiile libere la deplasarea macaralei;
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− sa execute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile si lanturile la introducerea in
carlig; sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar lanturile si cablurile de legare sunt intinse
si asezate uniform, fara a forma noduri si ochiuri si fara a fi supuse rasucirii; la carligele
duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri si sa o repartizeze in mod egal;
− sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea
proprie a unor persoane; de asemenea, sa interzica transportul persoanelor cu macaralele;
− sa tina seama de faptul ca lanturile care se infasoara de mai multe ori in jurul sarcinii de
ridicat nu trebuie sa aiba margini suprapuse;
− sa nu foloseasca lanturi de legare innadite cu suruburi, avand zale alungite sau rasucite si sa
nu innoade cablurile sau lanturile de legare;
− sa lege obiectele de lungime mare in cel putin doua puncte spre a evita balansarea;
− sa execute astfel legarea incat sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti dupa ce este
ridicata, iar legatura sa nu iasa din carlig; sa nu lase obiecte libere pe sarcina suspendata;
− sa nu incarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme sau targi care nu sunt
prevazute cu pereti laterali si care nu prezinta suficienta siguranta impotriva caderii sarcinii;
− sa tina seama de faptul ca in cazul transportarii materialelor marunte sau pieselor mici in lazi
este necesar sa nu depaseasca inaltimea marginii superioare a peretilor laterali;
− sa nu lege in carligul macaralei pachete de tabla, prefabricate sau alte materiale, daca
dispozitivul de prindere nu este prevazut cu elemente care sa excluda caderea materialelor
din pachet;
− sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel putin trei cleme de strangere, de marime
corespunzatoare diametrului cablului, brida filetata fiind asezata pe partea terminala a
ramurii de cablu;
− sa protejeze cablurile si lanturile care vin in contact cu muchii ascutite, prin aparatori de
protectie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;
− inainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicari de
incercare, pana la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele de legare sa
ajunga in pozitie intinsa si sa verifice echilibrarea sarcinii;
− sa semnalizeze macaragiului miscarile pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se
astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului; la macaralele cu deplasare
pe sol va verifica daca intreaga cale de rulare este libera;
− sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma acesteia pe tot
traseul si supraveghind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole si sa nu loveasca persoane;
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− sa tina seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala precum si a organelor de
legare si dispozitivelor de prindere (in cazul deplasarii macaralei fara sarcina) trebuie sa se
faca la o inaltime de minimum 300 mm si o distanta laterala de minimum 1 m de obiectele
inconjuratoare si sa semnalizeze in consecinta macaragiului manevrele necesare in vederea
manipularii sarcinii in conditii de siguranta;
− sa interzica circulatia pe sub sarcina ridicata si sa supravegheze sa nu se faca transportarea
sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; in
caz contrar, se vor indeparta in prealabil toate persoanele, la o distanta corespunzatoare;
− la montaje de masini, constructii metalice, cladiri din panouri prefabricate etc., legatorul de
sarcina trebuie sa cunoasca si procesul de montaj (succesiunea operatiilor de montaj), care sa
executa cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesare;
− sa cunoasca si sa aplice masurile de protectia muncii specifice locului de munca pe care-l
deserveste, in care scop, conducatorul procesului de productie respectiv ii va face un
instructaj special;
− in situatiile cand lucreaza plasat la inaltime, pe platforme, schele, plansee etc., se va asigura
conform normelor de protectia muncii;
− sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru ale aseza intr-un punct care nu poate fi deservit
in mod normal de macara;
− la stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual, prin elemente de adaos,
astfel incat sarcinile sa fie stabile si sa se poata scoate usor; se interzice scoaterea legaturilor
de sub sarcini cu ajutorul macaralei;
− sa nu depoziteze materiale in stive a caror inaltime depaseste de 1,5 ori latura mica a bazei;
− la supravegheze sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborata si plasata corect; la
asezarea pe masini unelte a sarcinilor care au suprafete reduse de reazem, sa nu dezlege
sarcina inainte de a fi prinsa de masina; tot asa se va proceda si in cazul altor sarcini, ca de
exemplu panouri prefabricate etc.;
− sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau remorcilor;
− sa nu paraseasca locul de munca fara a-l incunostinta despre aceasta pe macaragiu;
− dupa terminarea lucrului sa depoziteze organele si dispozitivele de prindere care i-au fost
date in pastrare in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi si de posibilitati de
deteriorare; cablurile, lanturile, funiile si benzile care se folosesc numai periodic se pastreaza
agatate pe capre, in locuri ferite de intemperii.
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CAP. 7 LUCRARI INTRETINERE
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7.1 Instructiuni de securitate pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii
Instructiunile oferite in continuare pentru efectuarea lucrarilor de intretinere necesare au rolul de
a permite o functionare optima si fara defectiuni a electropalanului cu lant.
PERICOL
Piese sub tensiune!
Risc de accidentare si pericol de moarte!

Lucrarile efectuate asupra echipamentului electric nu se vor efectua decat de persoane autorizate
si calificate. Acestea vor respecta instructiunile de securitate si sanatate in munca specifice
lucrarilor asupra echipamentelor electrice.
Inainte de inceperea lucrarilor se va decupla alimentarea generala cu energie electrica a
electropalanului cu lant si se vor lua toate masurile necesare pentru a se impiedica cuplarea
accidentala sau neautorizata a alimentarii electrice.
AVERTISMENT
Risc de arsura!
Dupa manevrarea electropalanului cu lant exista pericolul de
arsura prin contact!

Este strict interzis a se atinge partile incalzite ale motorului. Inainte de a incepe efectuarea
lucrarilor de intretinere sau de reparatii se va lasa motorul sa se raceasca.
AVERTISMENT
Lucrari de intretinere efectuate incorect!
Risc de accidentare si pericol de moarte! Risc de deteriorare
materiala!

Lucrarile de intretinere si reparatii se vor efectua numai de catre personal calificat si autorizat sa
efectueze astfel de lucrari. Acest personal va respecta cerintele prescriptiilor legislative cu privire
la securitatea si sanatatea in munca specifice acestor lucrari de intretinere si reparatii.
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La efectuarea lucrarilor de intretinere:
-

se va delimita un perimetru de securitate in jurul zonei de lucru si a zonei de riscuri si se
va interzise patrunderea persoanelor neautorizate in interiorul acestui perimetru de
securitate;

-

in cazul utilizarii unei platforme de lucru pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si
reparatii se vor utiliza numai sisteme de transportat persoane care sa garanteze stabilitatea
si care sa permita efectuarea lucrarilor fara riscul unor accidente;

-

pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii se vor utiliza numai scule si
echipamente adecvate, controlate si etalonate;

-

se vor utiliza numai piese de schimb originale;

-

se va purta echipament individual de protectie corespunzator;

-

se va avea grija la muchiile ascutite ale pieselor deoarece exista riscul ranirii;

-

se va pastra curatenia la locul de munca; piesele mecanice si elementele demontate de
care nu este nevoie, cat si sculele care nu sunt necesare, se vor stoca astfel incat sa fie
explus riscul caderii acestora;

-

piesele se vor monta numai in conformitate cu instructiunile prescrise de catre
producator; suruburile se vor strange la momentul de strangere corespunzator; daca
piesele nu sunt fixate corect exista riscul caderii sau a vatamarii grave;

-

lucrari de sudura: numai persoanele calificate si autorizate pot efectua aceste lucrari; la
efectuarea acestor lucrari se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca
specifice operatiilor de sudura;

-

lucrarile de sudura se vor efectua numai asupra pieselor care permit astfel de operatii;

-

este strict interzis a se efectua lucrari de sudura asupra caruciorului;

-

se vor respecta cu strictete si instructiunile specifice zonei de lucru in care se gaseste
montat electropalanul, instructiuni elaborate de catre agentul economic care isi desfasoara
activitatea in respectivul perimetru.

ATENTIE
Legaturi desfacute!
Legaturile desfacute pot prezenta riscul unor accidente care pot cauza
atat vatamari corporale cat si deteriorari materiale sau care pot
provoca chiar moartea persoanelor!

Pentru electropalanul cu lant se vor utiliza piulite cu autoblocare pentru a se evita riscul unor
astfel de accidente.
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ATENTIE
Risc de ranire!
Lubrifiantii pot fi daunatori sanatatii!

Contactul direct cu agentii de lubrifiere poate provoca leziuni grave (intoxicatii, alergii, iritatii
ale pielii, etc).
ATENTIE
Risc de ranire!
Lubrifiantii pot fi daunatori sanatatii!

Contactul direct cu agentii de lubrifiere poate provoca leziuni grave (intoxicatii, alergii, iritatii
ale pielii, etc).
ATENTIE
Risc de ranire!
Daca uleiurile sau vaselina se raspandesc exista riscul de alunecare!

Daca uleiul sau vaselina s-a imprastiat se va pune obligatoriu peste acestea niste rumegus sau un
agent de absortie al uleiului si se vor elimina deseurile in conformitate cu legislatia nationala in
vigoare cu privire la protectia mediului inconjurator.
7.2 Notiuni de baza privind lucrarile de intretinere
Informatii de baza privind operatiile de intretinere
Perioadele indicate pentru efectuarea operatiilor de intretinere se refera la conditiile normale de
exploatare ale palanului cu lant.
In cadrul verificarii anuale se va verifica starea tuturor pieselor supuse uzurii.
Daca se dovedeste ca perioadele indicate pentru efectuarea operatiilor de intretinere sunt prea
lungi se vor adapta aceste perioade la conditiile reale de lucru.

pagina 60 / 69

GMK 414C

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Componente electrice
Pentru circuitele electrice se vor utiliza numai sigurante avand caracteristicile de declansare
prevazute de catre producator. Este strict interzis a se anula sigurantele defecte.
Instructiuni de baza privind lucrarile de intretinere
Pentru toate lucrarile de intretinere efectuate asupra masinii sau asupra oricaror echipamente ale
masinii se vor respecta urmatoarele:
1. se va purta echipament individual de protectie;
2. inainte de inceperea lucrarilor de intretinere se va decupla intrerupatorul de alimentare
generala si se va bloca astfel incat sa fie impiedicata orice repornire accidentala sau
neautorizata;
3. se verifica daca electropalanul cu lant este oprit si scos de sub tensiune;
4. la efectuarea lucrarilor de intretinere este strict interzis a se suspenda sarcina in carligul
electropalanului;
5. trebuie sa va asigurati ca exista un spatiu suficient de miscare; se va pastra ordinea si
curatenia la locul de munca; piesele detasate sau cele care pot fi proiectate, cat si sculele,
prezinta un pericol de accidentare;
6. se vor bloca partile mobile si se vor lua toate masurile necesare pentru a se impiedica
repunerea in miscare a acestora in timpul lucrailor de intretinere;
7. pentru lucrarile de manipulare si intretinere se vor respecta prescriptiile de prevenire a
accidentelor cat si toate celelalte dispozitii emise de catre organismele oficiale;
8. pentru repunerea in functiune a materialelor electrice sa vor respecta cerintele legislative
nationale in vigoare;
9. dupa terminarea lucrarilor de intretinere se vor inlatura dispozitivele de securitate si se va
efectua o testare a functionarii.
Pentru lucrarile de intretinere care nu se pot efectua de la nivelul solului se vor utiliza platforme
sau pasarele adecvate. Daca exista riscul caderii obiectelor se va instala un perimetru de
securitate in jurul zonei de lucru a electropalanului cu lant.
Pentru lucrarile de intretinere efectuate in timpul functionarii
Daca lucrarile de intretinere asupra electropalanului cu lant se efectueaza in timpul serviciului
trebuie luate masuri speciale de securitate. Manevrantul sau persoana desemnata pentru
efectuarea lucrarilor de intretinere in timpul functionarii electropalanului trebuie sa verifice
pentru fiecare caz in parte daca aceste lucrari de intretinere nu prezinta nici un fel de risc pentru
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personal. Se vor lua toate masurile de securitate necesare in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare din tara in care este utilizat electropalanul cu lant.
Toate stifturile elastice si bucsele de prindere care sunt deteriorate sau deformate trebuie
inlocuite.
Se vor inlocui elementele de insurubare defecte.
Materialele consumabile si piesele schimbate se vor evacua fara a cauza nici o dauna mediului
inconjurator.
7.3 Plan de intretinere
Operatiuni efectuate

Inainte de
prima
punere in
functiune

Verificare vizuala s starii generale

Inainte de
inceperea
lucrului

Verificare
anuala

X

Control continuitate conexiune conductor de protectie

X

Control dispozitiv de oprire generala

X

Control sens de mers
Control lubrifiere lant

X

X

X

X

X

X

Control limitator fine cursa „ridicare sarcina”

X

X

X

Control limitator fine cursa „coborare sarcina”
Verificare cablu si elemente ale cutiei cu butoane de
comanda

X

X

X

X

X

X

Incercare functionare frana
Control carlig si element de siguranta

X

X

X

X

X

X

Control echipament electric
Constatare stare uzura frana

X
la fiecare 10 ani 1)

Verificare elemente de fixare

X

Verificare stare suruburi de fixare pe carlig

X

Verificare eventuale fisuri sau deformatii carlig de sarcina

X

Verificare uzura carlig de sarcina

X

Verificare daca elementul de siguranta al carligului nu este
deformat

X

Verificare stare uzura rulment carlig

X

Verificare stare nuca lant din ghidaje

X

Verificare fixare lant si colector lant

X

1)

in conditii de functionare normala a electropalanului cu lant
pagina 62 / 69

GMK 414C

Operatiuni efectuate

Electropalan cu lant Gutter GMK 414C
seria de fabricatie: .............................
an de fabricatie: ...............

Inainte de
prima
punere in
functiune

Inainte de
inceperea
lucrului

Verificare
anuala

Verificare stare lant (deformatii, deteriorari, fisuri, urme de
coroziune, cresteri sau micsorari ale dimensiunilor care nu
sunt datorate uzurii, alungire datorata deformarii plastice)

X

Verificare elemente de fixare

X

Verificare stare strat de protectie impotriva coroziunii

X

Verificare etanseitate reductor

X

Control carucior, role si traversa de deplasare

X
la fiecare 10 ani 1)

Schimb ulei
1)

in conditii de functionare normala a electropalanului cu lant
ATENTIE

Lucrarile de intretinere se vor efectua numai de catre persoane
autorizate si calificate!
Efectuarea acestor lucrari de catre persoane neautorizate este strict
interzisa!
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CAP. 8 DEFECTIUNI
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8.1 Defectiuni si mod de remediere a acestora
Defectiune
1. Motorul scoate zgomote si
nu porneste fara sarcina

Cauze posibile

Mod de remediere

1. Motorul functioneaza in 2
faze.

- se verifica alimentarea
electrica;
- se verifica bobinajul
statorului;

2. Tensiunea de alimentare
electrica sub limita permisa
pentru electropalan.

- se verifica tensiunea de
alimentare electrica

3. Suruburi slabite in
terminale.

- se curata si se fixeaza corect
terminalele

1. Intrerupere masa

- se verifica rezistenta
izolatiei

2. Intrerupere faze

- se masoara curentul

1. Suprasarcina in carlig

- se coboara sarcina din carlig
si se respecta sarcina maxima
admisa de ridicare

2. Voltaj sub limita permisa

- se verifica tensiunea de
alimentare electrica

3. Regim de lucru excesiv

- se vor respecta normele de
exploatare in conformitate cu
conditiile de lucru

4. Dupa oprire, electropalanul
continua sa functioneze

1. Contactori blocati in cutia
de comanda

- se inlocuieste butonul de
comanda

5. Intrerupatorul fine cursa
ridicare/coborare nu
functioneaza

1. Limitator fine cursa defect

- se inlocuieste limitatorul

2. Sigurantele se ard la
pornire si motorul nu
demareaza
3. Motorul se supraincalzeste

Orice remediere se va efectua numai de catre personal calificat si autorizat sa efectueze astfel de
lucrari. Efectuarea acestor lucrari de catre personal neautorizat este strict interzisa.
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CAP. 9 TRANSPORT, DEPOZITARE SI SCOATERE DIN
EXPLOATARE
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9.1 Transportul electropalanului cu lant
AVERTISMENT
Cadere piese!
In timpul transportului sau la incarcarea/descarcarea
electropalanului exista riscul ranirii datorita caderii pieselor.

In timpul manevrelor de incarcare/descarcare este strict interzisa stationarea sau trecerea
persoanelor pe sub sarcinile suspendate. Se va pastra o distanta de securitate fata de zona de risc.
Pentru evitarea accesului persoanelor neautorizate in zona de risc se va lua masura asigurarii
acestei zone prin delimitarea perimetrului de lucru.
AVERTISMENT
Deteriorari survenite in timpul transportului!
Electropalanul cu lant poate fi deteriorat daca transportul nu este
efectuat corect.

Fixarea in timpul transportului se va face numai cu ajutorul elementelor de fixare si asigurare
prevazute acestui scop.
Verificari dupa efectuarea transportului:
-

se va verifica daca livrarea a fost efectuata complet si daca piesele nu au suferit
deteriorari in timpul transportului;

-

daca sunt detectate deteriorari ca urmare a transportului se va refuza livrarea sau se va
accepta numai specificand aceste deteriorari constatate pe documentele de transport sau
pe borderoul de livrare al transportatorului;

Ambalaj
Piesele componente ale electropalanului trebuie sa fie ambalate si transportate in vederea livrarii
intr-un ambalaj cartonat.
Dupa efectuarea transportului, ambalajul trebuie eliminat ca deseu fara a se cauza prejudicii
mediului inconjurator si respectand legislatia nationala in vigoare cu privire la eliminarea
deseurilor. Daca este cazul se va apela la un agent economic specializat in recuperarea si
reciclarea deseurilor.
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9.2 Depozitarea
In cazul in care electropalanul cu lant trebuie depozitat pana la efectuarea montajului acestuia, se
vor respecta urmatoarele:
-

este strict interzisa depozitarea electropalanului cu lant in aer liber;

-

electropalanul se va depozita intr-un spatiu inchis, uscat si ferit de praf;

-

componentele electropalanului nu trebuie sa fie expuse agentilor corozivi;

-

se va feri electropalanul de razele solare;

-

se vor evita socurile mecanice asupra componentelor electropalanului;

-

temperatura de depozitare: -25º C ... +50º C;

-

se vor evita variatiile ridicate de temperatura (formare de apa datorata condensului);

-

se vor proteja cu o pelicula de ulei piesele mecanice supuse coroziunii;

-

se va verifica regulat starea generala a tuturor elementelor de ambalare; daca este necesar
se vor inlocui aceste elemente cu altele noi;

-

in cazul depozitarii electropalanului intr-un spatiu cu umiditate trebuie ca acesta sa fie
astfel ambalat incat sa se protejeze impotriva coroziunii.

9.3 Demontare in vedere scoaterii din utilizare
AVERTISMENT
Inainte de a incepe demontarea electropalanului in vederea
scoaterii acestuia din exploatare se vor consulta toate instructiunile
de securitate de la capitolul privind intretinerea!

In cazul in care nu exista incheiat un contract privind modul de eliminare a deseurilor, piesele
demontate se vor recicla dupa cum urmeaza:
-

se pun separat deseurile metalice;

-

se aleg deseurile din materiale plastic in vederea reciclarii acestora;

-

se face o triere a celorlalte materiale ramase.

Deseurile rezultate de la echipamentele electrice si electronice, lubrifiantii si celelalte
consumabile uzate sunt tratate diferit si trebuie sa fie preluate in vederea reciclarii de catre agenti
economici specializati si autorizati pentru a efectua astfel de operatii.
Se va respecta cu strictete legislatia nationala in vigoare din tara in care este utilizat
electropalanul cu lant pentru a evacua deseurile fara a cauza poluarea mediului. Se vor contacta
autoritatile locale pentru a se obtine toate informatiile necesare in vederea reciclarii si eliminarii
deseurilor.
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via Archimede, 52
20041 Agrate Brianza (MI)
ITALIA
telefon: 039 6210005
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e-mail: gutter@gutter.it
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