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 لیجرثق ی در کارخانه ها، طراح  دیخط تول کیساختن  یاز مراحل اصل ی کی
در تناژ  هیو کارخانه ها معموال مواد اول ید یتول یواحدها در .است ی سقف 

 دات یاوقات تول ی گاه  گرید ی طرف از  .شود ی تن، وارد کارخانه م 10باال، مثال 
  یکارخانه خودروساز  کی مثال هستند؛ میو حج نیسنگ اریکارخانه بس کی
که   نجاستیو مونتاژ شده را جابجا کند، ا دشدهی تول یخودروها دیبا

 .شود  ی م  انینما ی سقف لیجرثق تیاهم

  یتا انتها دی فزا یب نهیزم نیبه اطالعاتتان در ا دیارشما هم دوست د اگر
 .دیمطلب همراه ما باش 

 

 یسقف  لیجرثق  یبا طراح ییآشنا 1#

به نام   لیاز جرثق ی از نوع خاص ی صنعت  یو بخش ها ید یتول یواحدها در
ها   لیجرثق نی ا .شود ی استفاده م  (Overhead Crane) ی سقف  لیجرثق

برق   یو تابلو  ربکسیشوند و گ ی نصب م  ریدو ت  ایدو ستون  یمعموال رو
 لیجرثق ی اصل ی قرار گرفتن اجزا لی دل به .در ارتفاع قرار دارند زین لیجرثق

  اریکوچک بس یبا فضا یی در مکان ها لهیوس نیدر ارتفاع باال، استفاده از ا
در جهت  B و A دو نقطه نیمعموال بار را ب ی سقف لیجرثق  .آل است دهیا

  ندیفرآ کی  ی سقف  لیجرثق ی طراح .کند ی جابجا م  هیو بدون زاو ی افق
مهندس   کی  ندیفرآ نیا در .دارد ی مختلف  یاست که بخش ها ی صنعت 

موجود در   یفضا جابجا کند و دیبا لیکه جرثق یطراح با در نظر گرفتن بار 
  .کند ی سب را انتخاب م منا هیرا محاسبه و مواد اول لی کارخانه، ابعاد جرثق
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شود  ی م لیاز چند مرحله مختلف تشک ی سقف  لیجرثق  ی طراح  ی طور کل به
 :مراحل عبارتند از نیکه ا

 .جابجا کند دیبا لیکه جرثق ی وزن محاسبه .1
 .شود یوارد م لیکه به جرثق یی بارها  محاسبه .2
محاسبه  دیکارخانه با ازیمتناسب با نوع ن لی و طول جرثق ارتفاع .3

 .شود
انتخاب  یکار  طیو شرا روهایبکسل متناسب با شدت ن میس کی .4

 .شود
 .انتخاب شود ازیبکسل و وزن مورد ن میمتناسب با قطر س ربکسیگ .5
 .شود ی طراح  لیجرثق  ی برق رسان ستمیس .6
دخالت داده   (Safety Factor) نانیاطم بی موارد ضر ی تمام  در .7

 .شود
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 .حاسبه شوندم  ی و افق یعمود  یرهایو ابعاد ت  قطر .8

دهنده  لی تشک  یو انتخاب اجزا لیوارد بر جرثق ی روهایمحاسبه ن به
 ی سقف  لیکه جرثق یطور  ل،یجرثق  یفشار و کالس کار   ط،یمتناسب با شرا

  ی گفته م  ی سقف لیجرثق ی خودش کار بکند، طراح  طیشرا  نی آل تر دهیدر ا
 .شود
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 یسقف یها نی کر  یاجزا 2#

 دی با ی شود که در طراح ی م لیتشک  ریز یاز قسمت ها  ی سقف لیجرثق کی
 :رندیموردتوجه قرار بگ

 (Bumpers) ریگ ضربه •

 .از کارکردن باالبر را دارد ی کنترل ارتعاشات ناش فهیوظ ریگ ضربه

 (Bridge/Grinder) یطول یرهایت  ای پل •

شود و در   ی آن ها نصب م یاست که باالبر رو ی طول یرهایهمان ت  پل
 .کند ی امتداد آنها حرکت م 

 (Runway) نگهدارنده ی عرض ریت  •

 ی را دارند و تمام  لیجرثق ی اسکلت اصل ایحکم نگهدارنده  ی عرض  یرهایت 
 .شوند ی دو ستون وارد م  نیبه ا روهاین

 (End Truck) یی انتها  چرخ •

را به  ی شوند که اجازه حرکت عرض ی م  ی طراح  یطور   یی انتها  یها چرخ
طور که در شکل مشخص است، باالبر در جهت  همان .بدهند لیجرثق
با جوش به هم متصل  رهایدر انتها ت  ی ول  کند؛ ی حرکت م  رهایت  یرو ی طول 

 .ثابت است رهای شده اند و امتداد ت 
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  یی چرخ انتها یآن را رو  ،ی سقف لیجرثق  یی کارا  شیافزا یحالت برا نیا در
  م،یریدر نظر بگ  نیماش  کی ی را شاس ی سقف لیکل جرثق اگر .کنند ی سوار م

را دارند که اجازه حرکت   نیماش کی یها  کیحکم الست  یی انتها  یها چرخ
 .دهند ی را م  ی در جهت عرض

 (Hoist) باالبر •

برق  قیخود را از طر یرویبرق وصل است و ن یطرف به تابلو کیاز  باالبر
 ربکسیحرکت گ با .به قرقره متصل است گرید ی کند، ازطرف ی م  نی تام

 .کند ی حرکت م  نیپا  ایبکسل به طرف باال  میداخل باالبر، س

 (Snatch Block) قرقره •

حرکت   قیبه بار متصل و ازطر قالب .بکسل و قالب است میشامل س قرقره
 .شود. خود قرقره به باالبر متصل است ی بکسل جابجا م میس

 (Trolley) بارکش •

دلخواه جابجا   ریهمانطور که از اسمش مشخص است بار را در مس بارکش
 .کند ی م

 (Runway Rails) ی طول یها لیر •

کنند. درواقع  ی بار را فراهم م یی جابجا یالزم برا یفضا  ی طول یها لیر
 .ندک ی حرکت م  لیر یموتور رو
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  یم  یرا طراح یسقف  لیطراح چگونه جرثق  کی  3#
 کند؟ 

مهندسان عمران مقاومت سازه را محاسبه   ی ساختمان ی ها نهیدر زم اگرچه
  ی م  ی معماران بر اساس محاسبات از قبل انجام شده بنا را طراح سپس و

 ی کم  ی صنعت  ی و طراح  کیمکان  ی مهندس نهیمسئله در زم  نیا ی ول کنند؛
 .متفاوت است

را از صفر تا صد   ی محاسبات و مراحل طراح  ی تمام  دیمهندس طراح با کی
بارها،  ی تمام ،یسقف لیجرثق یطراح یقدم برا نیاول در .انجام دهد
فشار وارد بر  مثال .محاسبه شوند دی با لیو فشار وارد بر جرثق یساعات کار 

 فشار کند با ی تن جابجا م  20معادل  یساعت بار  6  یکه روز  ی لیجرثق
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کند، کامال متفاوت   ی جابجا م ی تن 40ساعت بار  12 یکه روز  ی لیجرثق یکار 
 .است

نوع موتور، کالس و برند  ،ی و عرض ی طول  یرهایابعاد ت  دیبا یقدم بعد در
  نی تر  ی ات یبکسل جزء ح میو جنس س قطر .و باالبر انتخاب شوند ربکسیگ

 .انتخاب شوند یی باال اریبا دقت بس دیاست که با لیهر جرثق یقسمت ها
دخالت داده   دیبا نانیاطم بیبه نام ضر یمراحل عنصر  نی ا ی تمام  در

اجزا انتخاب و   ی تمام  بیترت  نیا به .شود نیشود تا استحکام سازه تضم
 .کند ی م تیشوند و دستگاه شروع به فعال ی به هم متصل م 
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 لیجرثق  یدر طراح نان یاطم بی مفهوم ضر  4#
 ست؟یچ یسقف 

 (Safety Factor) نانیاطم بی بار از کلمه ضر نیلحظه چند  نیبه ا تا
عبارت  نیا .ست یچ نانیاطم بی که ضر دیندان دیشا  .میاستفاده کرده ا
 ی م  دیفرض کن مثال .شود ی استفاده م ی مهندس یها  ی عمدتا در طراح

 نی با وزن خودتان ا متناسب .دیبخر ی صندل  کیمنزل   یبرا دیخواه
مهمان  کیاگر  ی ول .را داشته باشد لوگرمیک 120تحمل حداکثر   دیبا ی صندل

 خواهد آمد؟ ی به سر صندل  یی چه بال دیایبه خانه شما ب ی لوگرم یک 150
 دی موقع خر اگر .شود ی مشخص م  طیشرا نیدر ا نانیاطم بیضر نقش

با تحمل  ی صندل د،یکن بی ضر 0.3  نانیاطم بیضر کی را در  ی وزن صندل
  ی بحران  یبرا ی صندل  نیا بیترت  نیا به .دیخر دیخواه  ی لوگرم یک 156وزن 

 .کند ی نم دیآن را تهد یخطر  چیانتخاب شده و ه طیشرا نی تر

با  دی با طراح قاعده صادق است و نی هم زین ی سقف لی جرثق ی طراح  درباره
  یکند تا برا تیدرصد تقو  35تا  20سازه را حداقل  نان،ی اطم بیدخالت ضر

 .آماده باشد ط یشرا نی تر ی بحران 
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 دارد؟ ییها یژگی خوب چه و  یطراح کی  5#

  دیکند، ده ها کارگر با ی نصب شده و شروع به کار م ی سقف  لیجرثق ی وقت
تن بار را جابجا   ونیلیصدها م دیبا لیجرثق کنند و تی فعال لیجرثق ریز

  ی م  لیجرثق ی هر چند کوچک در طراح یسهل انگار  ای ی فن  رادیا کی .کنند
 .شود میفاجعه عظ کیتواند منجر به 

 

 :خوب عبارتند از  ی طراح کی یها ی ژگ یو

 پرفشار  یکار  طیسازه و مقاومت در شرا استحکام .1
 عمر باال  طول .2
 یدائم یو نگهدار  ریبه تعم ازین عدم .3
 و راندمان باال  یی کارا .4
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 کارخانه  یکار  طیبا فضا و شرا تناسب .5

مذکور را   یو استانداردها  ارهایمع  ی بتواند تمام  ی سقف لیجرثق کی اگر
 تیفیآل و باک دهیا لیجرثق کیتوان گفت که  ی جرات م  به برآورده سازد،

 داشت.  دیخواه


