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:تعريف جرثقيل  
رفجرثقيل دستگاهي است كه بتواند بارهاي سنگين را در حالت معلق در • ق ر ر ين ي ر ب و ب ي يل .امتداد قائم و افق جابجا نمايدجر

.اساس كار بر قانون علمي اهرم هاست• م
:در جرثقيل ها

به جاي تكيه گاه)Outriggers(جك هاي تعادلي•
به جاي بازوي متحرك)دكل يا ديرك يا بازوي اصلي ) ( Boom(بوم •

L d به جاي وزن جسم)Load(بار•
به جاي وزنه)Counter Weight(وزنه هاي تعادل•

.روند به كار مي 
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انواع جرثقيل
)Mobile Crane(جرثقيل هاي متحرك - 1 
بوم تراك يا نصب روي كاميون•

ل• شا كش ن ا ل ن2ثق :نوع2جرثقيل هاي نصب بر روي كشنده شامل•

)هيدروليكي(بوم تلسكوپي-

براي جابجايي بارهاي سنگين و نيمه سنگين): مشبك(وم خشكب-

)مي توانند در زمين هاي ناهموار كار كنند(جرثقيل كارگاهي  تك كابين •
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جرثقيل بوم تراك يا نصب روي كاميون 
B T k(Boom Truck)
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)Tower Crane(جرثقيل هاي برجي  -2
ا خ ن ل كشافشا برجي سر چكشي-برجي سر صاف-شامل سه نوع خود برپا

) Gantry Crane(جرثقيل هاي دروازه اي  -3
انبار اي دروازه ،جرثقيل اي دروازه ،نيمه ستون اي دروازه جرثقيل انواع و)روباز(شامل و )روباز(شامل انواع جرثقيل دروازه اي ستوني،نيمه دروازه اي ،جرثقيل دروازه اي انبار

.جرثقيل ديواري
معموال  در بنادر و كارخانجات براي جابجايي بارها با ابعاد و وزن مختلف وجابجايي  

.به كار مي رود ....كانتينرها و
جرثقيل هاي مورد كاربرد در بنادر و كشتي ها  -4

ا ش ل ثق ا ان ل اشا ش ن .....نصب روي شناور و-شامل انواع  جرثقيل شناور
)واگن(جرثقيل نصب شده روي قطار  -5

شوند مي تقسيم مغناطيسي و ساده قالب نوع دو به و بوده سنگين خشك بوم .معموال بوم خشك سنگين بوده و به دو نوع قالب ساده و مغناطيسي تقسيم مي شوند.معموال
)Overhead Crane( جرثقيل سقفي -6

جرثقيلي است با پل متحرك حامل باالبر ثابت يا متحرك كه با مكانيزم هاي خاص باالبري كار 
معموال داخل سوله ها و كارخانجات و كارگاه ها براي جابجايي .مي كند و بار را جابجا مي كند

.بار كاربرد دارد
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جرثقيل دروازه اي        جرثقيل سقفي

جرثقيل بازوئي
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جرثقيل برجي                                                  

جرثقيل دروازه اي گردان
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يواريجرثقيل ديواري                             يل جر

اي دروازه نيمه جرثقيل نيمه دروازه اي جرثقيل
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جيريجرثقيل نصب شده بر خودروهاي چرخ زنجيري                           ز چرخ ي رو و بر ب يل جر

جرثقيل نصب شده بر واگن ريل دار
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جرثقيل طراحي استانداردهاي طراحي جرثقيلاستانداردهاي
وكليه جرثقيل ها از تجهيزات و قوانين مكانيكي،هيدروليكي،برقي و • ي بر ي ي رو ي ي ي ين و و جهيز ز يل جر ي

.پنوماتيكي براي بلند كردن و پايين آوردن بار استفاده مي كنند

صورت        طراحي جرثقيل مطابق با استانداردهاي معتبر و مورد تاييد•
:مي گيرد مانند

•BS 1757

•ASME B30.1‐25

•DOE‐STD‐1090‐2004

•AS 1418,2550AS 1418,2550
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جرثقيل طراحي استانداردهاي طراحي جرثقيلاستانداردهاي
.مهم ترين ماده ي مورد استفاده در ساختمان جرثقيل،فوالد است •
فوالد آلياژي است از كربن و آهن كه براي استحكام آن از عناصري مانند •

.  كروم،نيكل ،موليبديوم،واناديوم،تيتانيوم،نيوبيوم استفاده مي شود 
اجزايي كه در جرثقيل ها تحت فشار قرار مي گيرند و در عين حال •

ال ف ا ا ا ق ا اگ ك(ضض ا)ك يا ) كم كربن(در معرض ضربه ناگهاني نيز قرار دارند از فوالد نرم
.مواد مشابه ساخته مي شوند

جرثقيل ها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه تمام قسمت هاي •
اشند ات تع از ي كا غ ل قا ا ط ه ا .آنها به طور ايمن قابل روغن كاري، بازرسي و تعميرات باشندآن
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آشنايي با انواع سيستم هاي جرثقيل
سيستم توليد و انتقال نيرو•
ساختار فوقاني جرثقيل•
سيستم باال بردن بوم•
سيستم فرمان•
سيستم چرخش•
)وينچ(سيستم باالبر•
PTOسيستم •
سيستم خنك كننده •
مسيستم مكانيكي جرثقيل•
اهرم هاي عملگر در اتاق راننده•
سيستم الكتريكي جرثقيل•
مسيستم هيدروليكي جرثقيل•
سيستم پنوماتيكي جرثقيل•
زاويه سنج بوم•
يلاتاق راننده ي جرثقيل• ر ي ق
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سيستم توليد و انتقال نيرو
.عملكرد سيستم انتقال نيرو در جرثقيل ها مشابه با ساير خودروهاست•

ونيروي محركه توسط موتور ديزلي تامين و از طريق وسايل انتقال دهنده نيرو مانند گاردان و  • ردان د يرو د ده ل ا يل و ريق از و ين ي ديز ور و و ر يروي
نيروي منتقل شده از طريق گيربكس به چرخ ها اعمال .ميل لنگ به گير بكس منتقل مي شود

.مي شود

اما در جرثقيل هاي هيدروليكي ، نيروي محركه توليده شده به پمپ هيدروليكي وارد مي شود  •
.و عمليات دستگاه با فشار روغن انجام مي شود

.در جرثقيل هاي هيدروليكي ،فشار مورد نياز توسط يك يا دو پمپ هيدروليك تامين مي شود •
.جرثقيل هاي سنگين دو موتور دارند•

گ براي جابجايي دستگاه)كشنده(موتور اول•
ي بارباال برنده : موتور دوم•
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ساختار فوقاني جرثقيل
در اين بخش اجزايي مانند درام ها و باالبر ها قرار گرفته و در انتهاي عقبي آن وزنه هاي  •

.تعادلي قرار مي گيرد

.در جرثقيل هاي دو موتوره، موتور باالبر در قسمت ساختار بااليي جرثقيل قرار مي گيرد•

شود• م گفته فوقان ساختار ، وبوم راننده دوم كابين شامل جرثقيل بخشگردان .معموال بخش گردان جرثقيل شامل كابين دوم راننده  وبوم ، ساختار فوقاني گفته مي شودمعموال

به علت فشارهاي اعمال شده حين كار به اين بخش در ساختمان آن از مواد مقاوم استفاده                    •
.مي شودش

موتور، بوم و اجزاي آن،باالبر اصلي و كمكي،سيم بكسل :ساختار فوقاني تشكيل شده است از•
باالبر،سيستم هيدروليك شامل پمپ هيدروليك، موتور باالبر،موتور چرخش سيلندر و  

شيرهاي كنترلي، اتاق راننده و تجهيزات ايمني
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نحوه عملكرد جرثقيل ها
پمپ هيدروليكي   4نيرو به دهنده ينيوي محركه توليد شده توسط موتور توسط وسايل انتقال•

.فرستاده مي شود 
پپمپ فرمان پ
   پمپ چرخش
 هيدروليكي( پمپ باال و پايين دادن بوم تلسكوپي(
باالبري پمپ باالبريپمپ
با فرمان صادره از راننده ،هر كدام از مكانيزم ها فعال شده و دستگاه كار مورد نظر را انجام  •

.مي دهد

...  در جرثقيل هاي مكانيكي، نيروي محركه توليد شده توسط سيم بكسل ، درام و قرقره  و•
.براي جابجايي بار مورد استفاده قرار مي گيرد
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:   سيستم باال بردن بوم
.استفاده مي شود)Hoist(براي باال بردن بوم، از سيستم باالبري• م

.كانيزم باال بردن بو م با استفاده از سيم بكسل و سيلندرهاي زير و داخل بوم انجام مي شود م•

نيروي محركه موتور توسط تسمه ها و چرخ دنده ها به باالبر منقل شده و به كمك سيم بكسل •
.و سيلندر هاي هيدروليكي، بوم جابجا مي شود 

:سيستم فرمان 
ندر جرثقيل هاي متحرك و كارگاهي، براي هدايت و جابجايي دستگاه از فرمان استفاده                  • ر ز يي بج ج و ي ي بر ي ر و ر ي يل جر ر

.مي شود 
اما در جرثقيل هاي سنگين و زنجيري ، حركات دستگاه  به كمك تجهيزات ديگر كنترل                         •

.مي شود و ي
سيستم فرمان جرثقيل طوري طراحي شده كه مانند ليفتراك، قدرت 

.مانور زيادي داشته باشد و بتواند به راحتي در فضاهاي كم جابجا شود  م
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)swing(سيستم چرخش 
گردان• سيني چرخشو سيستم ، متحرك جرثقيل مهم هاي قسمت از  Turn(يكي  Turn(يكي از قسمت هاي مهم جرثقيل متحرك ، سيستم چرخش و سيني گردان

Table ( است كه حركات چرخشي جرثقيل توسط  اين قسمت انجام مي شود.

با  .سيني گردان توسط مجموعه اي از چرخ دنده ها به سيستم انتقال نيرو وصل است•
درجه اي در دستگاه   360چرخش سيني گردان ،بوم و اتاق راننده ،قابليت چرخشي 

شود مي .ايجاد .ايجاد مي شود

باالبر )وينچ(سيستم )وينچ(سيستم باالبر
از موتور ديزلي پس از عبور از پمپ باالبر نصب شده روي دستگاه،  انتقالي نيروي •

درام ها با  .وارد مي شود)اصلي و كمكي(سرانجام به درام جمع كننده ي سيم بكسل م ع
.فرمان صادر شده ، سيم بكسل را باز و بسته مي كنند
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:  PTOسيستم 
نام• به اي هيدورليكي،دگمه هاي جرثقيل )Power Transmission Organization(در )  Power Transmission Organization(در جرثقيل هاي هيدورليكي،دگمه اي به نام

.وجود دارد كه وظيفه ي تغيير نيرو را در سيستم بر عهده دارد

با فشار دادن اين دگمه ، نيروي موتور از طريق گير بكس به پمپ هيدروليك و نهايتا  •
.به سيلندرهاي داخل و زير بوم  وارد و باعث جابجايي بوم مي شود 

در جرثقيل تقريبا مشابه دكمه تغيير حالت سيستم سوخت رسان در  PTOنقش •
.گانه سوز است 2خودروهاي

اين دگمه براي شناسايي بهتر  به رنگ زرد است و هنگام فعاليت، چراغ وضعيت آن •
ضمنا از روي تغيير صداي موتور دستگاه نيز راننده مي تواند .نيز روشن مي شود 

د ش ت شدن فعال ه .متوجه فعال شدن سيستم شود ت
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:سيستم خنك كننده
علت• به و است فشار تحت دهد، مي انجام كه كاري ماهيت دليل به جرثقيل چون جرثقيل به دليل ماهيت كاري كه انجام مي دهد، تحت فشار است و به علت  چون

برخورد و اصطكاك بين اجزاي گردنده و يا اجزاي كنترل كننده حركت مانند ترمزها ، 
.گرماي زيادي توليد ميشود 

.براي انتقال گرما و خنك كردن موتور ،از آب يا روغن استفاده مي شود •

تجهيزات خنك كننده به ناماز يك سري موتور و روغن هيدروليك ،خنك كردن  براي•
Cooling Systemاستفاده مي شود. g yو ي

ساير اجزاي سيستم فوق بر اساس نوع جرثقيل در قسمت جلوي آن و يا در فن و•
ق گ .قسمت انتهاي دستگاه قرار داردق
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:سيستم مكانيكي جرثقيل
نوع   2مانند قرقره مي باشند و در )اجزاي جمع كننده سيم بكسل(در جرثقيل هاي مكانيكي، درام ها •

.صاف و شيار دار وجود دارند

.براي جلوگيري از در رفتن ناگهاني سيم بكسل پيچيده شده به دور درام ،وسايل خاصي تعبيه شده است• بي ي يل و م و ب پيچي ل ب يم ي ن يري و ي بر

، لبه ي درام باالبر بوم از آخرين رديف سيم بكسل پيچيده شده ي دور آن بايد   ASمطابق استاندارد •
اند به برابرحداقل دو ي رفتهازه بكار بكسل سيم باشدقطر داشته خالي درامجاي از بكسل سيم تا تا سيم بكسل از درام   جاي خالي داشته باشد قطر سيم بكسل بكار رفتهازه ي دو برابرحداقل به اند
.بيرون نرود

د• تاند ا ق طا ن چن ازASMEه د ا ن اال ا د قط ت15حداقل ك ل ك قط ا برابر قطر سيم بكسل كمتر   15حداقل قطر درام باالبر بوم نبايد از ASMEهمچنين مطابق استاندرد•
.باشد

ش اخ گ شكل ل ك آ از گ ل ا ا ا ل .لبه هاي درام براي جلوگيري از آسيب ديدن سيم بكسل به شكل گرد ساخته مي شود •
شيارهاي موجود در درام بايد از شعاع سيم بكسل بيشتر باشد تا آسيبي به سيم بكسل پيچيده شده وارد  •

.  نشود 
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:سيستم مكانيكي جرثقيل
دستگاه،• مكانيكي و پيچشي ، كننده جمع قسمت اجزاي ديگر هااز و)pulley(قرقره و                   ) pulley(قرقره ها از ديگر اجزاي قسمت جمع كننده ، پيچشي و مكانيكي دستگاه،

.مي باشند )wire Rope(بكسل سيم 
مبرابر قطر سيم بكسلي كه به دورآن پيچيده شده كمتر در 18قطر قرقره ها طبق استاندارد نبايد از •

.نظر گرفته شود

شود:كالچ• تفاده ا تگاه د هاي ت ق ا ت به كه ح وي ن حداكث انتقال اي ب .براي انتقال حداكثر نيروي محركه به تمامي قسمت هاي دستگاه استفاده مي شود :كالچ

.نوع ترمز مكانيكي،پنوماتيكي،هيدروليكي و الكتريكي وجود دارد 4معموال):Brake(ترمز• ز ر4مو)(ر وجو ي ري و ي ي يدرو ي ي و پ ي ي ز ر وع

،جابجايي يا پاركينگ  )Swing(،چرخشي )Hoist(ترمز ها براي كنترل حركات باالبري•
)Traveling/Parking(ند دا د كا )Traveling/Parking(كاربرد دارند.

ي، نوعي ترمز الكتريكي در انتهاي بوم است كه مانع از تماس قالب با             قطع كن الكتريكي• ر ن عع م ي ي
.قرقره هاي انتهاي  بوم مي شود 
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ترمزهاي داخل كابين از نوع دستي و  پايي بوده  ومعموال هيدروليكي و مكانيكي  •
.هستند

هنگام حركات چرخشي ،عالوه بر  كالچ ها ،ترمزهايي نيز براي كنترل حركات  •
است شده فراهم .ناگهاني فراهم شده استناگهان

مبا توجه به حساسيت باالي حركات چرخشي در جرثقيل ها ،عالوه بر سيستم  • ي بر و يل جر ر ي چر ر ي ب ي ب وج ب
در اتاق راننده به شكل )Sprag(ترمز،يك نوع قفل كن مكانيكي به شكل گوه 

.دستي وجود دارد

.ترمزهايي براي جابجايي يا پاركينگ نيز در اطاق راننده تعبيه شده است•
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كليه ي ياتاقان ها و بلبرينگ ها ي دستگاه بايد به طور منظم و مناسب ،طبق جدول •
.پيشنهادي سازنده ،روغن كاري شوند

در جرثقيل هاي مدرن امروزي،عمليات روان كاري،توسط پمپ مخصوص و طبق  •
.برنامه ريزي به طور خودكار انجام  مي شود

چك• ك هاي دنده ها دنده خ چ ا اي)pinion(ت ي زنج ل ا و و و وسايل زنجيري براي )pinion(تمامي چرخ دنده  ها ،دنده هاي كوچك•
.جلوگيري از هر گونه حادثه ،حفاظ گذاري  و محصور شده اند 

.براي شفت هاي چرخان و اتصاالت گردنده نيز حفاظ هاي مناسبي نصب مي شود•

موتور جرثقيل معموال ازنوع ديزل بوده و براي جلوگيري از آلودگي صوتي به  •
.اگزوز و صدا خفه كن مجهز شده است

ساعت كار مداوم طراحي شده و نشانگرهاي   8ظرفيت مخزن سوخت دستگاه براي •
.الزم براي تعيين سطح سوخت مخزن در داخل اتاق راننده وجود دارد
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:اهرم هاي عملگر در اطاق راننده
به• اصلي عملگر هاي شوند4اهرم مي تقسيم :دسته :دسته تقسيم مي شوند 4اهرم هاي عملگر اصلي به
اهرم قالب بزرگ‐
ماهرم قالب كوچك‐
اهرم چرخش دستگاه‐
)باز و بسته كردن بوم(اهرم عملگر بوم‐

اهرم ها در محلي قرار د اده شده اند كه راننده در حالت ايستاده يا نشسته فضاي كافي  •
باشد داشته كار محل از وسيع ديد و كار .براي كار و ديد وسيع از محل كار داشته باشدبراي
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:سيستم الكتريكي جرثقيل
.سيستم برقي  جرثقيل ،ارتباط موثر بين سايربخش هاي هيدروليكي ومكانيكي را برقرار مي سازد•

موتورها و ژنراتورهاي الكتريكي جرثقيل ،طبق استانداردهاي مربوطه ساخته شده و براي عملكرد در  •
.مدارهاي برقي  طراحي شده اند

سيستم هاي  كنترلي و  از  انرژي الكتريكي براي روشنايي دستگاه،چراغ ها ،المپ ها و به كار اندازي•
.ديجيتالي استفاده مي شود و ي ي

به گونه اي است كه دسترسي به آن براي انجام بازرسي،تعميرات و نگهداري  ) برق(سيستم مولد نيرو•
پذيرد صورت سهولت به تهويه و باشد .آسان باشد و تهويه به سهولت صورت پذيرد.آسان

.تمامي كابل هاي مورداستفاده در سيستم برقي بايد در برابر صدمات مكانيكي محافظت شوند•

.يا ساير تركيبات مشابه باشد  PVCپوشش هاي محافظ كابل هاي مورد استفاده نبايد از جنس •
يا ساير   BS 4568بايد دقيقا بر طبق استانداردهاي رايج مانند .... انتخاب نوع كابل،روش سيم كشي و•

.استانداردهاي معتبر باشد
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.براي افزايش ضريب ايمني در جرثقيل ها ،ترمز برقي نيز به كار مي رود•

به عنوان مثال براي جلوگيري از برخورد قالب جرثقيل هنگام جمع كردن سيم بكسل   •
‐ATB: Antiيا باال بردن بار با قرقره هاي انتهاي بوم ،يك قطع كن الكتريكي به نام 

Two Blocking Deviceت ا شده اح ط Two Blocking Device طراحي شده است.

روعاين قطع كن شامل قطعات مهمي  است كه هنگام بازرسي روزانه دستگاه،قبل از شروع • ز بل روز ي زر ب م ي ه ل ن ع ين
.كار بايد توسط راننده مورد بازديد قرار گيرد

زماني  اتفاق مي افتد كه قالب بزرگ يا  Two Blockingتماس قالب  با بوم جرثقيل يا  •
كوچك به علت باال بردن بيش از حد بار يا بيرون دادن بوم بدون توجه به وضعيت         

.قالب ها ،باعث بريده شدن سيم بكسل و سقوط بار گردد ر ر ب و و ل ب يم دن بريد ب ب

.در برخي جرثقيل ها قطع كن الكتريكي به آژير نيز مجهز است •
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)ESD:Emergency Shut down Device(دگمه ي توقف اضطراري

تعبيه شده كه در مواقع اضطراري مانند بريده   ESDدر اطاق راننده دگمه اي  به نام •
راننده مي تواند با فشردن اين دگمه درشت قرمز رنگ،كل ...شدن سيم بكسل و

.عمليات را متوقف كند تا شرايط ايمن حاصل شود

ي• ا ضط قف ت ي ه دگ انند اتاق داخل عال ن د هاي ل ثق خ د در برخي جرثقيل هاي مدرن ،عالوه بر داخل اتاق راننده ،دگمه ي توقف ضطراري •
ديگري در كنار موتور دستگاه نيز تعبيه شده  تا در زمان هاي بحراني مانند آتش 

.سوزي از بيرون نيز بتوان دستگاه را خاموش كرد
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سيستم هيدروليكي جرثقيل

استفاده از مايعات مناسب  براي تبديل و انتقال نيرو  •
.طراحي ماشين هايي كه با نيروي محركه كم بتوانند نيروي مقاوم زيادي را جابجا كنند•
: جك هيدروليكي•

وسيله اي است كه در آن بر روغن موجود در يك سيلندر كوچك  نيرويي وارد شدن ميشود،اين نيرو سبب  
وانتقال نيرو بر روغن غير قابل تراكم به سيلندر بزرگتر مي شود، ي ر بزر ر ي ب م ر بل ير ن رو بر يرو ل

روغن پرفشار به پيستون فشار آورده و از طريق شيلنگ هاي انتقال نيروي حاصله باعث جابجايي بار مي شود  
.

تعادل هاي جك ي ده ع هدف :  دو هدف عمده ي جك هاي تعادلي :دو
براي پايداري بيشتر: افزايش سطح مقطع تماس جرثقيل با زمين •
فشارهاي  وارده ناشي از وزن بار و  وزنه هاي تعادلي به جاي انتقال به شاسي اصلي  و چرخ ها ،از طريق  •

.جك ها به زمين انتقال مي يابد
جك هاي تعادلي معموال به صورت خودكار يا دستي باز و بسته مي شوند و سيستم هيدروليك نقش مهمي  •

.در كارايي آنها دارد
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توسط سيم بكسل يا سيلندرهاي هيدروليكباال بردن بوم جرثقيل •

وجود سيلندرهايي در داخل بوم جرثقيل كه با كمك فشارروغن ايجاد شده توسط پمپ هيدروليك،بوم  را  -
.كوتاه و بلند مي كنند 

.باال بردن بار توسط درام يا سيلندرهاي هيدروليك به همراه پيچيدن سيم بكسل انجام مي شود ‐

:در نظر گرفته شده است كنترل حركت درام باالبر سه نوع سيستم مهار كنندهبراي‐
.با افزايش سرعت درام از حد تعيين شده ،به طور خودكار عمل مي كند: ترمز خودكار -1

نوعي شير هيدروليكي كنترلي كه سبب افزايش يا كاهش فشار روغن شده و كنترل  : شيرهاي ايمني -2
.حركت درام را انجام مي دهد 

.نوعي قفل مكانيكي كه در كنار دو سيستم فوق  به كنترل حركت درام  كمك مي كنند: قفل درام-3
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روغن هاي هيدروليك پس از عبور از صافي،در مخزن هيدروليك دستگاه ذخيره شده و •
.مقدارروغن موجود در مخزن توسط نشانگرهايي مشخص مي شود

ا ل ثق كا ك ل غ اا ش ك ل 1غ 10روغن هيدروليكي شماره:رايج ترين روغن هيدروليكي موردكاربرد در جرثقيل ها•

است• دستگاه ي سازنده اساسدستور بر تعويضروغن .زمان تعويض روغن بر اساس دستور سازنده ي دستگاه استزمان
در برخي مدل هاي جديد عمليات روغن كاري و گريس كاري به طور خودكار انجام  •

.ميشود

جرثقيل وسيله اي است هيدروليكي و هر گونه نشتي روغن در آن بايد سريعا 
.رفع شود
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:  در قسمت هاي مختلف دستگاه براي) Safety Valve(نصب شيرهاي ايمني•
نجلوگيري ازباال رفتن فشار- و
حفاظت از مدارهاي هيدروليكي - 

در محل هاي حساس جرثقيل براينصب تجهيزات كنترلي خاص •
:حفاظت از نفرات وحفاظت بار و دستگاه در مواقع 

ك ل نقص هيدروليكي‐
شوك هيدروليكي ناشي از بستن ناگهاني شيرهاي كنترل‐
افت فشار روغن‐
پاره شدن شيلنگ ها‐
در رفتن محل اتصاالت‐
افت جك هاي تعادلي‐
نشتي روغن‐
.اين تجهيزات با شناسايي هر گونه نقصي درسيستم،عمليات را متوقف مي كنند‐
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:سيستم پنوماتيكي جرثقيل •

هواي تحت فشار مورد نياز سيستم پنوماتيكي توسط كمپرسور تامين و درجه حرارت آن ‐
.كنترل مي شود

اگر ترمز جرثقيل از نوع پنوماتيكي باشد ،هر گونه نشتي در سيستم توليد و توزيع هواي ‐
.فشرده ،نبايد اختاللي در سيستم ترمز بوجود آورد

ا ل ك ل قا ان اطاق ش ن فشا ط ت ا فشا ا .ميزان فشار هوا توسط فشار سنج نصب شده در اطاق راننده،قابل كنترل است‐

و‐ نگهداري و ،تعمير اي دوره بازرس انجام براي فشرده هواي توزيع و توليد سيستم توليد و توزيع هواي فشرده براي انجام بازرسي دوره اي ،تعمير و نگهداري و سيستم
.تست ، بايد به راحتي در دسترس بازرس و تعمير كار باشد
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:زاويه سنج بوم
افق• خط و جرثقيل بوم بين ي زاويه دادن نشان براي است اي سيله و سيله اي است براي نشان دادن زاويه ي بين بوم جرثقيل و خط افقو

پايداري جرثقيل:نقش• يلش جر ري ي پ
به شكل مكانيكي و در قسمت ابتداي بوم در ميدان ديد  : در جرثقيل هاي قديمي •

.راننده قرار دارد تا به راحتي توسط وي قابل مشاهده باشد

به شكل ديجيتالي بوده و در صفحه مانيتور مقابل : در جرثقيل هاي امروزي •
كند مشخشم را افق خط با بوم زاويه لحظه .راننده،هر لحظه زاويه بوم با خط افق را مشخش مي كندراننده،هر

.زاويه سنج بوم را هر روز از لحاظ درستي عملكرد،بايد بررسي نمود  مو ي برر يد ب ر م ي ر ز روز ر ر بوم ج وي ز
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:كشويي هاي بوم تلسكوپي
پ• ك تل م ب هاي ل ثق ج ك(د ول د اصل)ه م ب بخشهاي از يك ه كشويبه ،كشويي ،به هريك از بخش هاي بوم اصلي )هيدروليكي(در جرثقيل هاي بوم تلسكوپي•

.گويند 

كشويي هاي اول و دوم به طور خودكار بيرون مي آيند و كشويي هاي بعدي بر اساس  •
.ميزان دسترسي ، به صورت دستي توسط اپراتور 

در انتهاي  هر كشويي يك ضربه گير تعبيه شده تا هنگام جمع شدن بوم سبب آسيب پايه  •
نشود بوم .ي .ي  بوم نشود

به صورت دستي  )Extension(يا افزايشي)Jib(بعد از آخرين كشويي بوم ،بوم كمكي• ي بوم بوم ويي رين ز يJب ي ز يي ور ب
.نصب مي شود

هنگام استفاده از بوم كمكي يا بوم افزايشي براي افزايش طول بوم و دسترسي 
.ي داردبه شعاع كاري بيشتر ،رعايت موارد ايمني  اهميت بيشتر www.hse-andish.ir 39



:اطاق راننده ي جرثقيل
شوند• مي تقسيم دسته دو به راننده اطاق تعداد نظر از ها :جرثقيل :جرثقيل ها از نظر تعداد اطاق راننده به دو دسته تقسيم مي شوند
جرثقيل هاي تك كابين‐
جرثقيل هاي دو كابين  ‐

نحوه طراحي و استقرا ر اطاق راننده وتجهيزات داخل آن اهميت زيادي در عملكرد راننده و  •
.پيشگيري از خطاي انساني دارد

چراغ رنگي در اطاق راننده وجود دارد كه وضعيت كلي عمليات را پردازش نموده واجازه  چهار•
.انجام عمليات را مي دهد 

ل ع ف اغ ع عمل  ن مفهوم نوع چراغ
انجام عمليات با احتياط نزديك شدن به محدوده عمليات خطرناك  چراغ آبي

عملياتتعديل )SWL(نزديك شدن به حد مجاز توانايي دستگاه چراغ قهوه اي
قفل شدن تمام قسمت هاي دستگاه و  

صدا در آمدن  به.متوقف شدن عمليات
آژير خطر و بوق هشدار

اضافه بار چراغ قرمز
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:برخي خصوصيات اطاق راننده ي جرثقيل
جوي• نامناسب شرايط برابر در راننده حفاظت راننده در برابر شرايط نامناسب جويحفاظت
)باال ،جلو،عقب و دو طرف(جهت  5وجود شيشه ايمني  و استاندارد در •
)جهت جلويري از ورود افراد غير مجاز(قفل و كليد براي  در ورودي •

اقل كا اخل ا كا3ش ك ك15ل ا(ل گ ا ا شا )ا ...)براي مشاهده اهرم ها ،دگمه ها و(لوكس150لوكس و بيرون كابين300روشنايي داخل كابين حداقل•
دقيقه   90وات تا حداقل براي تامين روشنايي حداقل به مدت  40روشنايي اضطراري •
دسترسي آسان به اهرم ها و پدال هاي عملگر از لحاظ اصول ارگونومي•
صندلي ارگونوميك قابل تنظيم•
حفاظت در برابر ارتعاشات•
نشاني• آتش كپسول آتش نشانيكپسول
.وجود ميدان ديد وسيع به طوري كه راننده در هرشرايطي ،نقطه انتهايي بوم را ببيند•
)ضد ارتعاشساخت كابين از مواد جاذب صدا و (دسي بل  85شدت صداي مجاز داخل كابين •

ا ش ل ا وجود وسايل هشداري•
آسيب هاي وارده به رانندگان  20%(وجود سطوح و را هاي ارتباطي غير لغزنده از جرثقيل به اطاق راننده•

)هنگام سوار يا پياده شدن رخ مي دهد 
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:برخي خصوصيات اطاق راننده ي جرثقيل
عمليات• نشانگرهات و(وجود بار بوم،تناژ ،طول عمليات شعاع بوم، )زاويه ...)زاويه بوم، شعاع عملياتي،طول بوم،تناژ بار و(وجود نشانگرهاتي عملياتي
باد سنج•
ريدگمه توقف اضطراري• ر و
در انتهاي بوم ،پشت  ) CCTV: Closed Circuit Television(دوربين هاي مدار بسته •

دستگاه و اطراف مدار
آينه بغل و داخل•آ
جعبه كمك هاي اوليه•
ز• د ا ت ن :ممنوعيت موارد زير•
.نصب پرده كه مانع ديد راننده شود ‐
ها‐ شيشه كردن مشكي يا رنگي يا مشكي كردن شيشه هارنگي
استفاده از راديو و ضبط  صوت‐
مهرگونه تغيير در ساختار و عملكرد اهرم ها ،دگمه ها و تجهيزات نصب شده توسط  ‐

سازنده
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:موارد زيست محيطي
شود• مي زيست محيط به آسيب سبب زير موارد در نقليه وسايل ساير مانند نيز :جرثقيل نيز مانند ساير وسايل نقليه در موارد زير سبب آسيب به محيط زيست مي شود :جرثقيل
عدم استفاده صحيح -
نداشتن برنامه تعمير ونگهداري پيشگيرانه-

اش ا ا ل ك ا :تدابيري جهت كنترل صدا  و ارتعاش•
محكم بودن تمام اجزاي جرثقيل در جاي خود    -
جلوگيري از لقي و شلي قطعات-
استفاده از اگزوز مناسب-

سرويسكاري• عمليات انجام از و(خودداري موتور در....)تعويضروغن،شستشوي هاي محل از خارج در در خارج از محل هاي در ....)تعويض روغن،شستشوي موتور و(خودداري  از انجام عمليات سرويس كاري 
نظر گرفته شده  

ل• وگازوئ روغن ال احت هاي نشت و سوخته هاي روغن آوري ع ج براي دات ه ت گرفتن نظر در نظر گرفتن تمهيداتي براي جمع آوري روغن هاي سوخته و نشتي هاي احتمالي روغن وگازوئيل•در
تهيه مجوز كار ايمن در فضاي بسته  -استفاده از سيستم تهويه مناسب: در هنگام كار در فضاي بسته •
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