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 7-ב  טיפול בחומרים-פרק ב 

 ענבי פלדהמ

 
 תקניות  לגבי  העומסטבלאות  בהשתמשו  בתרשימים  ו

 .יות וקוטר הכבליםווהז, המותר על המענבים

 .C200°טמפרטורות  עד  מענבי  כבלי  פלדה  מיועדים  לעמוד  ב
 . לחומצותבחשיפה) נאכל(פלדה נפגע משיתוך כבל 

 שיטות חיבור
  קובעים  את ,משמשים  לחיבור  כבליםה,  כבל  ימהדק

עד   -75%נושאים    כהמחברים  .  מגבלת  העומס  על  המענב
 .של הכבל מעומס הקריעה 100%

 
מבנה  המתאימים בצרים  מהדקים  במידות  וייצרנים  מי

 .למידות שונות של כבלים

 חיבור
שיטת של  המענב  תלוי  גם  ב)  ב"עע(עבודה  הבטוח  עומס  ה

סוג  החיבור  תלוי ).  טעןישיטת  חיבור  המענב  למ(הרמה  ה
,   מגבלת  העומס  הבטוח  של  המענב,המיועד  להרמהר  בחומ

, התאמת  הכבל  למירווח,  טעןיקיום  טבעות  הרמה  על  המ
 .הגובה בסביבת העבודה ועוד

 רשימת תיוג

 :עשו
 .ב מוגדר"ענבי פלדה בעלי עע במהשתמשו •

 .באופן קבוע, אותם את החיבורים והדקו דקויב •

ת י  עומס  העבודה  הבטוח  לזוויו"הכבל  עפאת  העמיסו   •
 .הפתיחה השונות

  את  המתח  בכבל  באמצעות  עצירות  והתחלות מזערו •
או  עצירה  פתאומית /  אל  תבצעו  הרמה  ו.פעולה  איטיות

 .להקטנת עומסים דינמיים, בהורדה

. כשהם  משומנים  היטבפלדה    כבל  ענבי  על  ממרויש •
 . לעתים קרובותבידקו את השימון

 י  מדדי  הכשל "את  מענבי  כבל  הפלדה  עפידקו  ב •
 ).6' שבעמ(

 . במקום נקי ויבש, על מדפיםענבים מאחסנו •

 .מרכז הכובד של המיטען המורםעל מ ענב את המקישרו •

חומצות ,  חותבהשפעת  ל,  מפגיעות  בכבל  נעומינעו  והימ •
 .ובסיסים וטמפרטורות גבוהות

לפני  הכנסתם בודק  מוסמך  י  "שהמענבים  נבדקו  ע  ודאו •
 .חוקכנדרש ב,  חודשים6כל לשימוש וב

 :אל תעשו
כאשר  אין  ברירה .    סביב  פינות  חדותים  מענבאל  תכרכו •

  הגנו  על  המענב  באמצעות  ריפוד  הפינות  במגינים  או -
 .בלוחות עץ

 ".עין"כבלים בעלי עיוות  באל תשתמשו •

 .טען לאורך הכבלי מאל תחליקו •

טען  שלא י  מבחיבור  מענב  יחיד  להנפת  אל  תשתמשו •
טען יהמתנועות  סיבוביות  של  .    את  תנועתוניתן  לבקר

 .ותהחלשלהכבל וגרום לפרימת  לותעלול

 


