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 البته .دیرا در نظر داشته باش ی مالحظات  دیبا یدروازه ا لیجرثق ی در طراح
و با انواع آن آشنا   میرا بشناس یدروازه ا  لیاست که جرثق قبل از آن الزم

 رامونیپ ی به طور کامل به بحث و بررس  میمقاله قصد دار نیا در .میشو
 .میبپرداز یدروازه ا یها لیجرثق

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 ست؟یچ  یدروازه ا لیجرثق 1#

 ی اشتباه گرفته م  ی سقف  لیاز موارد با جرثق ی در برخ یدروازه ا لیجرثق
از بخش ها با   یتنها در برخ یدروازه ا لیاست که جرثق ی در حال نیا .شود
 .شباهت دارد ی سقف  لیجرثق

 یکربندیاز دو پ (Gantry Crane Design) یدروازه ا لیجرثق ی طراح در
است که به  یر یاز پل، ت  منظور .شود ی مختلف تک پل و دو پل استفاده م

به  یدروازه ا لیدر جرثق  ریت  .شود ی م  هیتعب لیجرثق یدر باال  ی صورت افق
  یرو نیشود که در محل اتصال به زم ی مستقل از هم متصل م  یها هیپا

ها  لیجرثق  نی پرتابل و کوچک ا یها نمونه .رندیگ یقرار م لیر ایچرخ 
هر   یبزرگ تر معموال برا یمدل ها یبرا اما .شوند ی چرخ ها اجرا م  یرو
آن در   یرو  لیشود تا جرثق یدر نظر گرفته م  لیر کی ها  هیاز پا کی

باز   یعمدتا در فضا یدروازه ا یها لیجرثق .حرکت کند می مستق یر یمس
 .کاربرد دارند
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 یدروازه ا یها  لیانواع جرثق  یطراح 2#

شود که در  ی اده ماستف  ی از چهار طرح کل یدروازه ا یها  نی کر ی طراح در
 .می پرداز ی ادامه به آن ها م 

ا  لیجرثق  یطراح 1-2#  Full Gantry)  کامل  یدروازه 
Crane ) 

مدل  نیا در .نوع کامل آن است ،یدروازه ا لیمدل جرثق نی تر مرسوم
قرار   لیر یرو زیشود که آن ها ن  ی سوار م  هیدو پا یرو لیجرثق ،ی طراح 
در   میمستق ریمس  کی یکامل معموال رو یدروازه ا یها لیجرثق .دارند
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مانند باالبر  یموتور   زات یتجه انواع .پروژه قابل استفاده هستند تیموقع
 .عبور کنند لیجرثق  ریتوانند از ز ی م  ونی و کام  ی چنگال، چرخ دست ،ی چیق

 

 Semi-Gantry)  یدروازه ا  مین   لیجرثق  یطراح 2-2#
Crane ) 

سوله   ایسالن   کیدر مجاورت  یدروازه ا  یها نیکر یاوقات طراح ی گاه
ها و استفاده   نهیدر هز  یی صرفه جو یبرا طیشرا نیا در .شود ی انجام م

از  ی طراح  نی ا در .روند ی م یدروازه ا مین لیاز فضا به سراغ جرثق نهیبه
  ردیگ ی آن قرار م یرو لیو چرخ جرثق ی شود و کلگ ی سو ستون اجرا م کی
 یرهایت  ایسالن  یکه متصل به سالن است، از ستون ها گرید  درسمت و

به   ازین لیدل نی هم به .شود ی استفاده م  لیجرثق گرید ه یحمال به عنوان پا
 .دو باند جداگانه ندارد یراه انداز 
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ا  لیجرثق  ی طراح 3-2#  Portable)   پرتابل  یدروازه 
Gantry Crane ) 

 ایهستند که به صورت پرتابل  یدروازه ا یها لیاز جرثق یگر ید یها مدل
 در .برخوردارند  یها از وزن کمتر  ستمیس نیا .شوند ی م  ی قابل حمل طراح

 بلکه .ستیها ن هیحرکت پا یبرا لیاز ر یپرتابل خبر  یها  لیجرثق ی طراح 
دسته از  نیا  یی جابجا .رندیگ ی قرار م  ی کیالست یها چرخ یها رو هیپا

که   یشتر یب یر یانعطاف پذ لیها به مراتب راحت تر است و به دل لیجرثق
 .سبک تر کارآمدتر هستند یبارها یی دارند، در جابجا
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ا  ل یجرثق  یطراح  4-2# تنظ  یدروازه   می قابل 
(Adjustable Gantry Crane) 

است که  یگر ی د دهیا زین میبه صورت قابل تنظ یدروازه ا لیجرثق ی طراح 
ها، ارتفاع و دهانه   لینوع جرثق نیا در .با استقبال مواجه شده است رایاخ

  ازیتواند متناسب با ن ی کاربر م ب یترت  نیا به .است رییقابل تغ لیجرثق
ها  لینوع جرثق نیا .کند میتنظ  ی خاص  تیرا در وضع لیخود، جرثق

امکان استفاده از   نیهمچن .مختلف دارند یکار  طیبا شرا یی باال یسازگار 
 .وجود دارد  ی مختلف یها  تیآن ها در موقع
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 یدروازه ا  لیجرثق یمالحظات طراح 3#

  طیشرا .را در نظر داشت ی مالحظات دیبا یدروازه ا یها  نی کر ی طراح در
  لیمشخصات جرثق نییدر تع یدینقش کل لیپروژه و نوع استفاده از جرثق

انواع  ی مالحظات طراح  نیقسمت چند مورد از مهم تر  نیا در .دارد
 .میکن ی را مرور م  یدروازه ا لیجرثق

 ل یبه جرثق یبرق رسان  1-3#

مناسب در  وهیانتخاب ش ،یدروازه ا لیجرثق ی موضوع در طراح نیاول
 ی برق رسان یبرا ی کابل یاز حلقه ها معموال .است لیرساندن برق به جرثق
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  یصورت که کابل ها نیا به .شود یها استفاده م  لیدسته از جرثق نیبه ا
 یقرقره رو نی ادامه ا در .شوند ی م  چاندهیقرقره متحرک پ کیبرق به دور 

و   ایتواند در زوا ی م  بیترت  نیا به .ردیگ ی چرخان قرار م ایثابت  هیپا کی
روش  نیا البته .کند نیرا تأم لی جرثق ازیمختلف برق مورد ن یجهت ها
از حد باز  شیکه کابل برق ب ی طی شرا در .ستین رادیاز ا  ی خال ی برق رسان

در بحث تردد  ی مشکالت جهیدرنت .افتد ی م  نیزم یاز آن رو ی شود، بخش
مشکل   نیحل ا  یبرا .شود ی م  جادی ا یدروازه ا لیجرثق ری از ز گرید لیوسا

استفاده کرد که مانع از تماس کابل با  یبرق دست ساز   یرهایتوان از ت   ی م
 .شوند ی م  نیزم
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 ی دروازه ا یها نیاستحکام کر  2-3#

لحاظ شود، استحکام  دیبا یدروازه ا لیجرثق ی که در طراح یگر ید  موضوع
در   شتریب یدروازه ا لیجرثق م،یطور که ذکر کرد همان .است لیسازه جرثق

مانند نور   ی عوامل مخرب  نیبنابرا .ردیگ ی آزاد مورد استفاده قرار م  یفضا
را به مرور زمان تحت   لیتواند استحکام سازه جرثق ی و رطوبت م  دیخورش

چالش ها در  ن یمقابله با ا یالزم برا ریتداب دیبا جهینت در .قرار دهند ریتاث
 لیبدنه جرثق ی از فوالد ضدزنگ در طراح لیدل نیهم به .نظر گرفته شود

به   دیبا زین لیبدنه جرثق یحال پوشش رنگ رو نیع در .کنند ی استفاده م 
 .و رطوبت هوا مقاوم باشد دیبرابر اشعه خورش در باشد که یگونه ا

 

 یموتور  هینقل لیعبور و مرور وسا 3-3#

امکان عبور و مرور  ،یدروازه ا لیاستفاده از جرثق  تیمحبوب  لیاز دال  ی کی
  یدروازه ا لیجرثق ستمیچه س هر .آن است ریاز ز یموتور  هینقل لیوسا

 یر یبارگ یدهد که برا ی ها اجازه م ون یها و کام فتراکی بزرگ تر باشد، به ل
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موضوع   دیبا یدروازه ا  لیجرثق ی طراح در .ندیایب لیثقجر ریبه ز ی به راحت
  .ردیبه دقت مد نظر قرار بگ یموتور  هینقل لیتردد وسا  یها تیمحدود 
آن ها   ی منیو ا لیکار در اطراف سازه جرثق یروهایبحث تردد ن نیهمچن

  لهیوس کی یاز سو یضربه ا نی کوچک تر ی طور کل به .لحاظ شود دیبا
 .تواند دردسرساز شود ی م لی به سازه جرثق هینقل

 

 یدروازه ا یها نیمحور کر  4-3#

 .شود ی م  ی به دو صورت ثابت و دوار طراح یدروازه ا  یها لیجرثق محور
که به مرور زمان گرد و غبار  نیجمله ا از .دارد ی ثابت نقاط ضعف یمحورها

محور   یها اتاقانیچرخ دنده ها و  یرو ط،یموجود در مح  یها ندهیو آال
 به .شوند لیممکن است منجر به سوختن موتور جرثق  ی و حت نندینش  ی م

  ی به سراغ محور دوار م  یدروازه ا لیجرثق ی معموال در طراح لیدل نیهم
 لیبه دل اما .با محور ثابت دارد سهی در مقا یشتر یدوار وزن ب محور .روند

  یو نگهدار  ریبه کار رفته است، تعم که در آن یکمتر  ی ک یقطعات مکان
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 ی محفظه روغن   کیمحور دوار چرخ دنده ها در  در .دارد ازیهم ن یکمتر 
 .کند ی و گرد و غبار را به خود جذب م ندهیقرار دارند که هرگونه آال

  ای ی چیمارپ یمحور دوار، از الگو یچرخ دنده ها یدر طراح  نیهمچن
راندمان   ی با چرخ دنده حلزون  سهی مقا در شود که ی استفاده م  ی مخروط 

 .کند ی م  جادیرا ا یباالتر 

 

 ی دروازه ا لی جرثق یسرعت در طراح ت یاهم 5-3#

  دیعنوان نبا چیه به آن است که یدروازه ا  یها نیکر یمهم در طراح  نکته
  ی طور کل به .ها فکر کرد لینوع جرثق نیباال در استفاده از ا یبه سرعت ها

 ریغ در .شود یانتقال بار با سرعت کم استفاده م  یبرا یدروازه ا لیجرثق
 .برخوردار نخواهد بود ی مطلوب  ی من یا بیصورت سازه از ضر نیا
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 یبند جمع 

دسته از   نیا .میپرداخت یدروازه ا  لیجرثق ی مقاله به بحث طراح  نیا در
 .شوند ی در تناژ باال استفاده م  نیسنگ یبارها یی جابجا یها برا لیجرثق

  نیو... از جمله مهم تر  لوهایس ،یز یمانند بتن ر ی عمران ات یعمل گمرکات،
  در .کنند ی استفاده م یدروازه ا یها لیهستند که از جرثق یی ها تیموقع

  یدروازه ا یها لیاز جرثق یالزم به ذکر است که در طول بهره بردار  انیپا
در دستور کار قرار  لیمختلف جرثق یاجزا ی سبه صورت منظم، بازر دیبا
کرد و   یی را زودتر شناسا ی توان مشکالت احتمال  ی م بیترت  نیا به .ردیبگ

 .نسبت به رفع آن ها اقدامات الزم را انجام داد


