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 ASME B30استاندارد   .2
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گرفته تا نظارت و   ی از طراح  ی مختلف یها نهیدر زم لیاستاندارد جرثق
 تیرعا عدم .ردیعمل سازندگان و بهره برداران قرار بگ  یمبنا دیبا ی بازرس

 نیا در .اوردیبه بار ب یر یاستانداردها ممکن است خسارات جبران ناپذ نیا
ها   لیجرثق یکه برا ی مهم یاستانداردها  ی به معرف  می مقاله قصد دار

 .میشوند، بپرداز ی استفاده م 

 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها تا

 

 (Crane Standard) لیانواع استاندارد جرثق 1#

از  ایاز سازندگان و بهره برداران در دن یار یکه بس لیاستاندارد مهم جرثق دو
 :کنند عبارتند از ی آن ها به عنوان مرجع استفاده م 

 ASME B30 استاندارد .1
 OSHA استاندارد .2

 .داد میقرار خواه شتریب ی دو استاندارد را مورد بررس  نی ادامه ا در
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 ASME B30 استاندارد 2#

 ASME یمختلف استانداردها یاز بخش ها  ران،یا عیاز صنا یار یبس در
B30  و  ری تعم ،یبازرس  ،یساخت، بهره بردار  ،یطراح یبه عنوان مبنا

  کیجامعه مهندسان مکان انجمن .کنند ی ها استفاده م لیجرثق ینگهدار 
  ای( American Society of Mechanical Engineers) کایآمر

ASME گاهیجا ی مختلف در حوزه مهندس یاستانداردها نیتدو نهیدر زم  
 یانجمن برا نیا  ی منیا یو کدها استانداردها .دارد  ایدر دن یا ژهیو

 ع ی تورالعمل ها و مقررات در صنادس نی و ارائه بهتر ی عموم  ی منی ا شیافزا
 .شوند یمختلف استفاده م
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ASME B30 ها، کابل ها، باالبرها، قالب ها،   لی به عنوان استاندارد جرثق
 یبرا نی استاندارد از زمان تدو نیا .جک ها و تسمه ها کاربرد دارد

  30در  امروزه و اصالح شده است و  ی بار تا به امروز بارها بررس نینخست
استانداردهاش که به  نیا یها  بخش .جلد در دسترس عموم قرار دارد

 .میکن ی م  ی ها مرتبط هستند را در ادامه معرف لیجرثق

جرثق 1-2# ا   یسقف  لیاستاندارد  دروازه   ASME)  یو 
B30.2 ) 

و   ی بازرس  ،یساخت، نصب، بهره بردار  یبرا ASME B30.2 استاندارد
 (Gantry) یو دروازه ا (Overhead) ی سقف  یها  لیاز جرثق ینگهدار 

  یها ی ژگیها با و لیانواع جرثق در .شده است نی تدو ی و برق ی دست 
  یوار یو د یدروازه ا مهین ،ی دروازه ا یها لیمشترک از جمله جرثق ی اساس

 .کنند ی استاندارد استفاده م  نیاز ا

 :استاندارد عبارت اند از نیمطرح شده در ا  موضوعات 
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 مراجع و پرسنل مجاز  ف،ی تعار محدوده، •
 یو نصب عموم ساخت •
 ش یو آزما ی بازرس •
 یاپراتور و بهره بردار  آموزش •
 یو نگهدار  ریتعم آموزش •

 

 (ASME B30.3) نیاستاندارد تاور کر  2-2#

  استاندارد .است لیاز انواع جرثق ی کی (Tower Crane) نی تاورکر
ساخت، نصب، بهره  ،یطراح نهیدر زم  ی اطالعات  ASME B30.3 لیجرثق
ها را شامل   ل یدسته از جرثق نیا یوره اد  یو تست ها  ی بازرس ،یبردار 

 .شود ی م
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جرثق 3-2# انواع  پدستال   یها  لی استاندارد  و    پورتال 
(ASME B30.4) 

  ،ی بازرس  ،یساخت، نصب، بهره بردار  یبرا ASME B30.4 استاندارد
 و پدستال (Portal) پورتال  یها لیجرثق یو نگهدار  شی آزما

(Pedestal) ها ممکن است از موتور   لیدسته از جرثق نیا .کاربرد دارد
 لیجرثق یاستاندارد صرفا برا نیا .استفاده کنند  ی احتراق داخل ای ی ک یالکتر

مختلف  ایباال بردن اش  یبکسل برا میکاربرد دارد که از درام و س یی ها
 .کنند ی استفاده م 



 

6 www.namatek.com 

 

جرثق 4-2# لوکوموت  یها  لیاستاندارد  و   ویمتحرک 
(ASME B30.5) 

  ی م  ی ها هستند که معموال به صورت چرخ دار طراح  لیاز جرثق یا دسته
 .در پروژه ها قابل استفاده هستند (Mobile) صورت متحرک به شوند و

 .شده است ن یها تدو  نیدسته از کر نیا یبرا ASME B30.5 استاندارد
  یها در گمرک ها، اسکله ها، معادن و پروژه ها لی دسته از جرثق نیا

  نینسخه ا نی دتریجد .شوند ی گوناگون استفاده م  ع یدر صنا یحفار 
 هیاستاندارد کل نی ا مخاطب .شده است یی رونما 2018استاندارد در سال 

 .ها هستند لیو کاربران جرثق  انیسازندگان، مالکان، کارفرما
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 (ASME B30.8) شناور ی ها لیرثقاستاندارد ج 5-2#

ساخت انواع پل ها، اسکله  یبرا (Floating Crane) شناور یها لیجرثق
 یبرا یدر موارد البته .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ینفت یها و سکوها

دسته از   نیاز ا زین کریغول پ یها ی در کشت  نیسنگ اریبس یبارها یر یبارگ
  ی ها در ابعاد مختلف لیدسته از جرثق نیا .شود ی ها استفاده م لیجرثق

 یلنج ها یتوان رو ی از آن ها را م ی که برخ یگونه ا به .شوند ی م  دیتول
به   ازیاز آن ها ن ی برخ  یی جابجا  یحال برا نیدر ع اما  .جابجا کرد یبار 

  یبرا ASME B30.8 لیجرثق استاندارد .الجثه است میعظ یبار  یناوها
دسته از شناورها  نیا یو نگهدار  یبهره بردار  ،ی اخت، نصب، بازرسس
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شده   یی رونما 2015استاندارد در سال  نیبه روز ا نسخه .شده است نیتدو 
 .است

 

جرثق 6-2#  ASME)  ل یمونور   یها  لی استاندارد 
B30.11 ) 

و   (Underhung) زی رآویها هستند که تحت عنوان ز  لیاز جرثق یا دسته
ها عمدتا   لیدسته از جرثق نیا .شوند ی شناخته م (Monorail) لیمونور 

ساخت، نصب،   یبرا .شوند ی نصب م نیسنگ یاز خودروها ی برخ یرو
 ASME ها از استاندارد لیدسته از جرثق نی و تست ا یبازرس  ،یبهره بردار 
B30.11  ها  لیجرثق دسته از نی به ذکر است که ا الزم .شود ی استفاده م

 .شوند  ی م یطبقه بند ی و برق ی در انواع دست 
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جرثق 7-2#  ASME)  ینر یکانت  یها  لیاستاندارد 
B30.24 ) 

 یها لیاز جرثق  ی نوع خاص (container cranes) ینر یکانت یها لیجرثق
ها و گمرک ها   انهیها عمدتا در پا ل یدسته از جرثق نیا .هستند یدروازه ا

 لیجرثق استاندارد .رندیگ ی مورد استفاده قرار م نرهای کانت یی جابجا یبرا
ASME B30.24  و   ریتعم ، ی بازرس  ،یساخت، نصب، بهره بردار  یبرا

 .ها کاربرد دارد لیدسته از جرثق نیا ینگهدار 
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 OSHA استاندارد  3#

 Occupational Safety) ی و بهداشت شغل ی منیاداره ا یاستانداردها
and Health Administration )ای OSHA هستند که   ی نیمجموعه قوان

دسته   نیا .شده اند نیکار تدو  طی در مح ی انسان  یروی محافظت از ن یبرا
  ع ی صنا ریو سا یانورد یدر ،یمختلف ساختمان ساز  ع یاز استانداردها در صنا

به  دیبا لیبحث استاندارد جرثق در .قابل استفاده هستند ی عموم 
 شده است به نیها تدو لیجرثق ی منیا نهیکه در زم OSHA استاندارد

الزم   البته .میاشاره کن ایاستانداردها در دن نیاز پرکاربردتر  گرید ی کی عنوان
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در صنعت  شتر یب OSHA لیجرثق ی من یا یبه ذکر است که استانداردها
 .کاربرد دارند یساختمان ساز 

 یهستند که برا یکر یغول پ یها سازه ها  لیکه جرثق نیتوجه به ا با
  ی منیاست که مسائل ا الزم شوند، ی استفاده م  نیسنگ یبارها یی جابجا

 نیا به .شوند  تیبه دقت رعا ی ساختمان  یمربوط به آن ها در کارگاه ها
  .را به حداقل رساند ی و مال  ی جان ی توان خطرات و خسارت ها ی م  بیترت 
ها ذکر  لیجرثق ی من یکه در قالب استاندارد ا یموارد نی جمله مهم تر از

 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز  ی شده است، م

 ل یاز انواع جرثق یبهره بردار  یاپراتورها الزامات  •
 ل یاز انواع جرثق یبهره بردار  ی ک یالکتر مخاطرات  •
 لیپروژه نصب جرثق تیمربوط به موقع  اطالعات  •
 بار یی جابجا یبرا یضرور  ی فن محاسبات  •
 لیانواع جرثق ی بازرس  الزامات  •
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 یبند جمع 

کشور ما   در .میپرداخت  لیجرثق یانواع استانداردها ی مقاله به معرف نیا در
ساخت، نصب،   ،یبه عنوان مرجع طراح شتریب ASME B30 استاندارد
نکته   کی .شود  ی استفاده م  لیانواع جرثق یو نگهدار  یبازرس  ،یبهره بردار 

 دیدر هنگام خر حتما .میبه آن اشاره کن دیبا انیمهم وجود دارد که در پا
 ی ذکر شده را بررس یمطابقت آن ها با استانداردها   دیبا ل،یانواع جرثق

  نیا ات یالزم است که حتما از کارشناسان خبره و آشنا با جزئ نیبنابرا .دیکن
 .دیریاستانداردها کمک بگ


