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در   ی نقش خاص لیجرثق یاز اجزا کی که هر  ستین دهیپوش چکسیبر ه
ممکن است که قطعات   لیبه کاربرد جرثق بسته .کنند ی م  فایعملکرد آن ا

  زات یتجه ن ی ا کپارچهی عملکرد .کم شوند ایها اضافه  به آن زین ی خاص
 .مهم است اریها بس لیجرثق  یحفظ کارآمد یبرا

انتها با   تا .میبپرداز لیجرثق یاجزا ن ی مهم تر ی به معرف   میادامه قصد دار در
 .دیما همراه باش

 

 (Crane Components) لیجرثق یاجزا

هستند که در گروه شگفت   یکر ی غول پ ی ک یمکان زات ی ها تجه لیجرثق
  8 ی قسمت به معرف نیا در .رندیگ  ی قرار م  ی مهندس ی سازه ها نی زتریانگ

 .میپرداز ی م  لیجرثق یاجزا نیمورد از مهم تر 

 

 لی جرثق یجزء از اجزا نی قالب، مهم تر  1#
(Hook) 

  ی عیطب .شود ی شناخته م لیبار و جرثق نیبه عنوان نقطه اتصال ب قالب
بار و  ی منی در حفظ ا ی مهم اریعملکرد قالب نقش بس ی است که درست 

الزم است که حتما قبل از استفاده از قالب، تست   نی بنابرا .دارد لیجرثق
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را  ی قالب توان تحمل وزن مشخص  هر .دیآن انجام ده یالزم را رو یها
 .به آن توجه شود دیبا یدارد که قبل از بهره بردار 

 

 

 Wire Rope and)  بکسل و طناب میس 2#
Sheaves ) 

 میبه س د،یآ  ی به حساب م  لیکه به عنوان محل اتصال بار و جرثق قالب
بکسل متشکل   میس .شود ی متصل م ل،یجرثق یاز اجزا گرید  ی کیبکسل، 

و محکم در   چیشکل مارپ به ست کها یا دهیدر هم تن یفوالد  یاز رشته ها
آن ها  دنیتاب زانیچه تعداد رشته ها و م هر .شده اند دهیتاب گریکدیکنار 

 .کند ی م  دایپ شیافزا زیبکسل ن میشود، توان تحمل بار س شتریب
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 و  ندیآ ی بکسل و طناب ها با استفاده از قرقره به حرکت در م میس معموال
 .بار را انجام دهند یی جابجا ندیتوانند فرآ  ی م

 

 

 لیجرثق یقطعه در اجزا  نی بازو، بزرگ تر   ای بوم  3#
(Boom) 

  ی به راحت زین ادیز اریبزرگ است که از فاصله بس یو اندازه بوم به حد ابعاد
بار به  یی بازو کار جابجا ایبا استفاده بوم  لیجرثق .است  صیقابل تشخ
بزرگ تر  لیجرثق  یچه بازو هر .دهد  ی را انجام م یو عمود   ی صورت افق
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 لیجرثق هی دورتر از پا یامکان وجود دارد که بار به نقطه ا نیباشد، ا
 .فرستاده شود

 :شوند ی م  میها به دو دسته تقس لیانواع بوم جرثق ی طور کل به

 (Lattice Boom) مشبک بوم .1

  ی م  دیشده و از جنس فوالد تول یدسته از بازوها به صورت شبکه بند نیا
  ی به هم متصل م  یمختلف آن را با استفاده از جوشکار  یها بخش .شوند
شود که عالوه بر   ی دسته از بوم ها باعث م نیمشبک ا ساختار .کنند

 یکه برا یی ها لیقجرث اغلب .داشته باشند ی استحکام باال، وزن کم
 .کنند ی مشبک استفاده م  یشوند، از بوم ها ی استفاده م  یساختمان ساز 

 

 (Hydraulic Boom) کیدرولیه بوم .2

ساختار   کینوع بوم، از  نیا  .دارد ی ساختار تلسکوپ  کیدرولیه بوم
با استفاده از   بیترت  نیا به .برخوردار است کیدرولیمشتمل بر مدار ه
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آن، کار انتقال بار به  ستونیبر فشار وارد شده به پ ی اصل پاسکال و مبتن 
با بوم  سهیدر مقا  کیدرولیه یبا بوم ها کار .دهد ی را انجام م گرینقاط د

را  لیتمام شده جرثق متیحال ق نیع در .مشبک راحت تر است یها
 .دهند ی م  شیافزا

 

 

 (Counterweights) یتعادل یوزنه ها 4#

  نیا .کنند ی را تحمل م  یادیز اریها در زمان حمل بار، فشار بس لیجرثق
به  ازین نیبنابرا .را دارد لیبر هم زدن تعادل جرثق لیپتانس ادیفشار ز

 یاز جمله اجزا ی تعادل یها وزنه .اتفاق شود  نیدارند که مانع از ا یز یتجه
 به .حفظ تعادل آن در زمان حمل بار کاربرد دارند یهستند که برا لیجرثق



 

6 www.namatek.com 

  ی تعادل یها وزنه رود، ی باال م لیبا جرثق ی بار مشخص یکه وقت بیترت  نیا
است که  ی عیطب  .شوند ی م  نیسطح زم یرو لیجرثق یها  هیباعث ثبات پا

تعداد   دیکند، با دایپ شیافزا لیبار جابجا شده توسط جرثق زانیهر چه م
 .داد شیرا افزا ی ل تعاد یوزنه ها

 

 

  یمنی کننده ا نیتام یاز اجزا  ،یتعادل یجک ها 5#
 (Outriggers) لیجرثق

آن ها  ی منیا ی حفظ ثبات و ارتقا یها که برا لیجرثق یاز اجزا گرید  ی کی
 ی تعادل  یزمان حمل بار، جک ها در .هستند ی تعادل  یکاربرد دارد، جک ها 
شدن جک ها  باز .شوند ی هستند، باز م کیدرولیه یکه مجهز به پمپ ها 
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 جهینت در .ردیفاصله بگ نیاز سطح زم ی کم  لیشود که جرثق ی باعث م
از   نیهمچن  .شود ی کمتر م  لیجرثق یاز فشار وارده به چرخ ها ی بخش 

 ی بار به خوب  ع یشود و توز  ی م یر یجلوگ لیبخش جرثق کیتمرکز بار در 
وزن   زانیبا م ی م یرابطه مستق یتعادل  یجک ها توان .ردیگ ی صورت م

 .ها دارد لیقابل تحمل جرثق

 

 

 (Wheels and Track) چرخ ها و تراک 6#

در جا چرخش داشته   ن،یسطح زم یثبات رو  نیدارند در ح ازیها ن لیجرثق
امکان را   نیهستند که ا  لیجرثق  یها و تراک از جمله اجزا چرخ .باشند

چرخ ها  ،یو بلند ی پست  یدارا یها نی زم در .کنند ی فراهم م لیجرثق یبرا
نرم و گل آلود،   یها نیدر زم اما .دهند ی از خود نشان م  یعملکرد بهتر 
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توجه داشته  دیبا البته .روند یبه شمار م یمناسب تر  نهیتراک ها گز 
چرخ دار   یها لیبا جرثق سهی تراک دار در مقا  یها لیکه جرثق دیباش

 .برخوردار هستند یشتر یب یدار یحال از پا  نیدارند؛ در ع یحرکت کندتر 

 

 

 (Hoist) لیجرثق یاجزا  نی تر  یباالبر، اصل  7#

 یرا برا یاست که توان حرکت عمود لیاز جرثق یگر یدرام بخش د ای باالبر
 .آورد ی آن به ارمغان م

 :آن عبارت اند از یشوند که اجزا ی م  لیتشک کیدرولیاز مدار ه باالبرها

 (Hydraulic Pump) ی ک یدرولیه پمپ •
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 (Pulley) قرقره •
 (Wire Rope) بکسل میس •

  نیو به ا دیآ ی به گردش در م  کیدرول یدر باالبر با استفاده از پمپ ه قرقره
  نیجسم از زم بیترت  نیا به .آورد ی بکسل را به حرکت در م میس بیترت 

 .کند ی م  دایمورد نظر انتقال پ تیشود و به موقع ی جدا م

 

 

 (Jib) بیج 8#

  لیجرثق ی است که در امتداد بوم اصل لیجرثق یاز اجزا گرید ی کی بیج
ها کاربرد   لیبار توسط جرثق شتریب یانتقال افق  یبرا بیج .شود ی نصب م
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آن ها  ساختار .متر هستند 26تا  6  نیب ی طول یها دارا بیج عمده .دارد
بعد   نیهمچن .دارد رییتوان طول آن ها را تغ ی به صورت مشبک است و م 

مناسب   تی داد و به موقع رییآن را تغ هی زاو ی توان به راحت ی از نصب م
 .کرد دایدست پ

 

 یبند جمع 

  البته .میپرداخت لیجرثق یاجزا نیمورد از مهم تر 8 ی مقاله به معرف نیا در
 .شوند ی موارد ختم نم نیها به هم لیجرثق یالزم به ذکر است که اجزا

ها   لیدر جرثق زین ی ک یو الکتر  ی قطعات کنترل  یادیز اریتعداد بس بلکه
آن ها کاربرد   تی امن شیکار و افزا لیتسه یبرا شوند که ی استفاده م 

حتما محدوده بار مورد نظر   دیبا لی جرثق دیدر زمان خر  بیهر ترت  به .دارند
انتخاب  دیتوان ی م  بیترت  نیا به .دیرا در نظر داشته باش یی جابجا یبرا
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الزم است  لیاز جرثق  یدر طول بهره بردار  نیهمچن .دیداشته باش  ی درست
 .دیاز آن را در دستور کار قرار ده ی که به طور مداوم بازرس


