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صه اکاانات و رریی  ها  ن  هر جرثقیل یک جدول بار دارد که به صورت خال

جرثقیل را کشخص کی کند. جزئیات و ویژگی ها  ن  را بیا  کی کند و نشا  کی 

دهد که چگونه با تغییر شعاع کار  و زاویه، رریی  ها  باالبر  تغییر کی کند. اگر 

قبل از اجاره کرد  یا استفاده از یک جرثقیل در یک پروژه خاص، جدول بار ن  را به 

بررسی نانید، کمان اس  به ررییتی بیشتر یا کمتر از ننچه که واقعا به  درستی

 .ن  نیاز دارید برسید

  

پیش از ایناه یک جرثقیل را اجاره کنید، حمل کنید یا به کار بگیرید، بایستی جدول 

بار هما  کدل را بررسی کنید. همه ایراد کرتبط، از اپراتور جرثقیل گریته تا 

وشندگا  جرثقیل باید توانایی خواند  و استفاده از جدول سرپرستا  و حتی یر

را داشته باشند. در اینجا به نکوزش خواند  جدول بار جرثقیل  ( Load chart )  بار

 :کی پردازیم

  

  



تن  54برا  ایناار از جدول بار یک کدل جرثقیل بوم تلساوپی با بیشترین رریی  

 .استفاده شده اس 

 

ابعاد و وز : در بخشی از این جدول، ابعاد جرثقیل نورده کی شود. که حاو   .2

عاتی در کورد کار با جرثقیل در حالتی که جک ها  تعادلی باز شده اند، وز  در اطال

هنگام جابجایی و ابعاد دیگر اس . دانستن این اطالعات به خصوص هنگاکی که در 

یک یضا  کحدود کار کی کنیم بسیار حیاتی اس . وز  حمل و نقل که در پایین 

این کنظور استفاده شود را  نشا  داده شده اس ، کشنده ا  که بایستی برا 

نمایش کی دهد، همچنین نحوه قرار گیر  جرثقیل رو  کشنده، و ایناه چه 

 .کجوزهایی برا  انتقال جرثقیل به سای  کار  نیاز اس  را در بر کی گیرد



 

در جدول باال، عدد اول وز  کلی جرثقیل را نشا  کی دهد. در دو ستو  بعد  ، 

ین شده، بسته به نوع تجهیزات یلش ها کقدار وز  بار  را که برا  کحور تعی

 .کمای که نصب شده کورد نیاز اس  را نشا  کی دهد

 

 رریی  باالبر  .2

تن استفاده شده، و  5.4در باال  این جدول، اعداد برا  زکانی که از وزنه تعادل 

اعداد ثب   . جک ها  تعادلی به طور کاکل باز شده اند، نشا  داده شده اس 

شده در سم  چپ جدول، شعاع کار  را نشا  کی دهند. که عبارت اس  از 

 .یاصله   کرکز ثقل جرثقیل از کرکز ثقل بار



کتر ( بردارید. این  2.52یوت )  24تنی را در یاصله  54کثال: شما کی خواهید بار 

ه اس . یاصله از کرکز ثقل جرثقیل تا کرکز ثقل بار به صورت ایقی کحاسبه شد

وقتی که شعاع کار  را یهمیدید، با استفاده از جدول یوق شعاع کار  کتنارر را 

یایته و بیشترین رریی  نظیر ن  را در سطر کقابل بیابید. و به این طریق کشخص 

 .یوت اس  54خواهد شد که بوم را چقدر باز کنید. که در این کثال 

باالبر  در کمترین ارتفاع باز بایستی اشاره کنیم که همواره بیشترین رریی  

شدگی بوم به دس  کی نید، و در حالتی که جک ها  تعادلی به صورت کاکل و 

تن اس ، ولی  54صحیح باز شده اند. با ایناه بیشترین رریی  این جرثقیل 

هرگونه شعاع کار  بیشتر یا ارتفاع باالتر، بیشترین رریی  را به صورت چشمگیر  

 .کاهش کی دهد



 

درس  کثل رریی  ها  باالبر  کهم اس . و کعموال در  -کحدوده   باال بر  .3

اکثر جداول بار کوجود اس  که نشا  کی دهد چه طولی از بوم برا  لیف  کرد  

 .بار در یک شعاع و ارتفاع کشخص نیاز خواهد بود

یوت برداشته و به باال  ساختما  در  33کثال: کی خواهید بار  را از شعاع کار  

کتر  ( انتقال دهید. با استفاده از جدول کحدوده ها   58.92یوت )  54ارتفاع 

 .کتر ( باز کنید 25یوت ) حدود  58باالبر  کیبینید که بوم را باید به کیزا  



 

زوایا  باالبر . این جدول بیشترین کقدار باالبر  را زکانی که از بوم کمای  .5

یوت ) در  58و 32استفاده کی شود، نشا  کی دهد. باالبر  ها با طول بوم کمای 

یوت باز شده اس  ( نمایش داده شده اس .  534حالی که بوم اصلی به کقدار 

یا  باالبر  بیشتر، کقدار کاکزیمم رریی  باالبر  کاهش کی یابد. در جرثقیل با زوا

بوم تلساوپی، کی توا  به صورت اتوکاتیک از داخل کابین اپراتور، زاویه را تنظیم 

 .کرد. در جرثقیل بوم خشک کطمئنا این زاویه ثاب  اس 



 

جرثقیل در حال حرک : این جدول، رریی  ها  باالبر  را در حال  باربردار  و  .4

درجه و  353حرک  نشا  کی دهد. در اینجا وز  کلی قابل حمل در زاویه کار  

حالتی که جرثقیل رو  چرخ ها قرار دارد، وز  کلی وقتی که در زاویه صفر، به 

 2.4ل هنگاکی که با سرع  نراکی چرخش صورت کی گیرد، و وز  کلی قابل حم

کیلوکتر بر ساع  ( حرک  صورت کی گیرد، نشا  داده شده  5کایل بر ساع  ) 

اس . ستو  سم  چپ، همچنا  شعاع کار  را نشا  کی دهد و ستو  سم  

 .راس ، بیشترین طول بوم را در این حال  نشا  کی دهد

 


