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  در بوده و نیسنگ لیوسا  یی جا به جا یآسان برا ی بشر همواره دنبال راه
مناسب در  اریراهکار بس  کیبه  ی سقف  لیاستفاده از جرثق ریاخ یسال ها
  له،یوس نیدنبال استفاده گسترده از ا به شده که لیتبد ی صنعت  یواحدها
شده   لیتبد ریمهم و اجتناب ناپذ یبه امر  زین ی سقف یها  لیجرثق ی بازرس
عمر   دیو دوست دار  دیکن ی استفاده م ی سقف  لیشما هم از جرثق اگر .است

از اتفاقات و   ی ناش یها بیخطرات و آس از و دیده شی دستگاهتان را افزا
  ی بازرس یروش ها ی مطلب با معرف نی ا یانتها تا دی حوادث اجتناب کن

 .دیهمراه ما باش ی سقف  لیجرثق

 

 Overhead) ست؟یچ یسقف  لیجرثق 1#
Crane ) 

جابجا کردن و انتقال   یدارند و اصوال از آن ها برا یادیها انواع ز لیجرثق
که به  یی آن جا از .شود ی کوچک استفاده م  یها طیدر مح نیسنگ یبارها

امکان استفاده از  ی و وزن ی حجم یها تی کمبود فضا و محدود لیدل
 ی صنعت  یکارخانه ها و بخش ها ط یدر مح ی بزرگ ساختمان  یها لیجرثق

ها را متناسب با  لیاز جرثق گریمدل د کی طراحان تالش کردند تا  ست،ین
ابداع مهم مهندسان بود و در  ی سقف لیجرثق .کنند ی صنعتگران طراح  ازین

 .کرد جادیا ی صنعت  یدر واحدها  ی زمان خودش انقالب 
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حمل   روش .دشون  ی نصب م  ریدو ت  ای هیدوپا یبر رو یسقف  یها لیجرثق
 نیزم یرا از رو بار دار است و هیبه صورت زاو ی ساختمان یها لیبار جرثق

 ی م  ادهیخاص پ یانحنا کیبا  یگر ینقطه برداشته و در نقطه د کیدر 
نقطه برداشته و سپس آن را در   کیبار را از   ی سقف  یها  لیجرثق ی ول کنند؛

 به .کنند ی م  ادهیمنتقل و پ یا  هیزاو چیبدون ه ی عرض  ای ی جهت طول 
کنند و  ی اشغال نم یادیز یها فضا لیمدل جرثق نیابعاد کوچک، ا  لیدل

 .هستند ی صنعت یواحدها   نیقابل استفاده در کوچک تر
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 یسقف  لی جرثق یبازرس تیاهم 2#

 لیاز جرثق ی صنعت یتمام واحدها بایفراوان تقر  یکاربردها لیبه دل امروزه
با توجه به نوع استفاده به  ی صنعت  یها لیجرثق .کنند  ی استفاده م  ی سقف 

 یاز اجزا لیجرثق هر .شوند ی م  میو سبک تقس نیسنگ یکالس کار 
  ی از قطعات م ی کیدر  ی خلل ای رادیشود و هرگونه ا ی م  لیتشک ی متفاوت

  لیجرثق ی بازرس لیدل نیبه هم قا یدق .حادثه بزرگ شود کی تواند باعث 
 با .شده است لی در صنعت تبد یضرور  اریو بس ی ات یعنصر ح کیبه  ی سقف 
  نهیداد و هز ش یرا افزا لیتوان طول عمر جرثق ی م یدوره ا  یها ی بازرس
توان گفت که  ی جرأت م  به .کاهش داد یادیرا تا حد ز رات ی تعم یها

بلندمدت  یگذار  هی سرما کیتواند  ی بازرس متخصص م  کیاستفاده از 
 .باشد
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 ی بر اساس کالس کار  یسقف لیجرثق  یرسباز 3#

  .شوند ی م میخود به چهار دسته تقس  یها بر اساس نوع کاربر  لیجرثق
با   ی م یارتباط مستق ی و تعداد دفعات بازرس ی سقف ل یجرثق ی بازرس نوع

 (Nominal Load) ی نام بار .دارد لیجرثق یو کالس کار  ینوع کاربر 
 در .تواند تحمل کند ی م  لهیوس کی است که  یتوان حداکثر  ایبار  زانیم

 .میکن ی م  ی مربوطه را معرف ی و نوع بازرس یادامه کالس کار 

 سبک یکار  کالس .1

 میکمتر از ن ی تحمل بار نام  زانیسبک، م یکالس کار  یها لیجرثق در
 ی م  انهیماه یسبک، بازرس یفشار کار  لیدل به .ساعت در طول روز است

 .دستگاه ها باشد نیدر ا  ی مناسب  نهیتواند گز
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 متوسط  یکار  کالس .2

به صورت متوسط   رندیگ ی قرار م یکالس کار  نیکه در ا یی ها لیجرثق
  نیا یکه فشار رو یی آن جا از .رندیگ ی قرار م یحداکثر  ای ی تحت بار نام 

  نی ا یتواند برا ی م  انهیماه ی بار بازرس دو است، شتریب  ی کالس از نوع قبل
 .باشد ی دستگاه مناسب و منطق
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 نیسنگ یکار  کالس .3

درصد    0 تا   0 در حدود   لیتوان گفت که جرثق  ی م نیسنگ یکالس کار  در
 یفشار کار  لی دل به .ردیگ ی قرار م  یحداکثر  ای ی تحت بار نام یمواقع کار 

حداقل هر ده روز  دیبا یبازرس حرفه ا کی ن،یسنگ یبارها  یی باال و جابجا
 .کند ی را کنترل و بازرس لیجرثق ی هفته تمام قطعات و بخش ها کی ای
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 نیفوق سنگ یکار  کالس .4

همواره   بایقرار دارند، تقر  نیفوق سنگ یکه در کالس کار  یی ها لیجرثق
نباشد؛   قیعدد دق نی ا دیاش اگرچه .هستند یحداکثر  ی رویتحت فشار و ن

در  نیکالس فوق سنگ ی سقف یها ل یجرثق توان گفت که ی به جرات م  ی ول
 ی بازرس لیدل نی هم به .هستند یدی تحت فشار شد یدرصد اوقات کار   5 

بار در   2حداقل  قیو دق یحرفه ا  ی روزانه توسط اپراتور و بازرس ی اجمال
 .شود ی م  هیتوص لینوع جرثق نیهفته به شدت به دارندگان ا
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 یسقف لیجرثق یمهم در بازرس یاجزا 4#

 دیبا یز یقبل از هر چ م،یصحبت کن  ی سقف لیجرثق ی قرار باشد از بازرس اگر
 .دیآشنا باش ی سقف لیجرثق کیدهنده  لیتشک یبا اجزا

 :شوند که عبارت اند از ی م  میتقس ی مختلف یها به اجزا لیجرثق

 (Bumpers) ریگ ضربه .1
 (Bridge/Grinder) یطول یرهایت  ای پل .2
 (Runway) نگهدارنده ی عرض ریت  .3
 (End Truck) یی انتها  چرخ .4



 

9 www.namatek.com 

 (Hoist) باالبر . 
 (Snatch Block) قرقره .6
 (Trolley) بارکش .0
 (Runway Rails) ی طول یها لیر .8

  نگیشامل بلبر زیبکسل است و باالبر ن میخود قرقره شامل س انیم نیا از
 .و موتور است

 

 

 یسقف  لیجرثق یمراحل مختلف بازرس 5#

صحبت   ی سقف  لیجرثق ی که درباره مراحل مختلف بازرس دهیآن رس نوبت
 نیا .میده حی را توض ی صفر تا صد مراحل بازرس به گام از گام و میکن
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اجرا   ل،یجرثق دیو بازد ی موقع بازرس قیبه صورت کامال دق دیمراحل با
 .شوند

 بکسل  میس  یبازرس 1-5#

طناب  ی تواند باعث پارگ   ی و فرسوده م دهید بیبکسل آس میس کی
 یدیشد ی و مال  ی تواند خسارات جان  ی م  ،یصورت پارگ  در شود و لیجرثق
 .مجموعه وارد کند کیبه 

دهد، روغن   ش یبکسل را افزا میتواند طول عمر س  ی که م  یاز موارد ی کی
و اصطکاک را کاهش و  شیمناسب فرسا یکار  روغن .مناسب است یکار 

بکسل  میس تیحساس لیدل به .دهد ی م  شیبکسل را افزا میعمر س
قبل از   دیبا لیاپراتور جرثق ن،یو فوق سنگ نیسنگ یخصوصا در کالس کار 

 .حاصل کند نانیبکسل اطم میروشن کردن دستگاه، از سالمت س

 ل ینبودن جرثق تراز  2-5#

تواند باعث  ی م  لیمختلف جرثق ینبودن و هماهنگ نبودن اجزا تراز
 نگیبلبر شکستن شود و (Ball Bearing) ها نگیبلبر یفشار رو شیافزا

 ی وقت  نی همچن .گردد ی م یاد یو خسارات ز نهیهز  لیها باعث تحم
موتور   یخارج شود، فشار رو ی طراح  هیتراز نباشد و از حالت اول لیجرثق

 .ابد ی  ی م  شیافزا زین

کار   کی ی سقف  لیجرثق (Alignment) تراز بودن ی و بررس  ی بازرس
  لیجرثق ی بازرس نیح یبازرس حرفه ا کیتوسط  دیبا  است و ی تخصص



 

11 www.namatek.com 

از حد و  شی ب یو صدا سر .ودش  ی بررس ی خاص یبا دستگاه ها  ی سقف 
 لیتراز نبودن جرثق  یاز نشانه ها ی ک ی تواند  ی کار کردن م  نیح ی رمعمول یغ

 .باشد

 

 ها نگیبلبر  یبررس 3-5#

 ی بار اصل  ی به نوع (End Wheels) یی انتها یها و چرخ ها نگیبلبر
را به   لیاز قطعات جرثق ی کیقرار باشد  اگر .کنند ی را تحمل م  لیجرثق

دارد انتخاب   ی دائم  رات یبه تعم ازیقطعه که ن نیتر ریپذ بیعنوان آس
 .اول خواهند بود نهیها گز نگیمطمئنا بلبر م،یکن

  ی تواند باعث حوادث خطرناک  ی قطعات م نی ا ی و اصطکاک دائم شیسا
  یهر قطعه عمر استاندارد ،لیجرثق یمتناسب با کالس کار  البته .بشود
ممکن   کیدرجه  نیفوق سنگ نگیبلبر کی طول عمر استاندارد  مثال دارد؛
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 مشخص شود که ی سقف  لیجرثق ی بازرس نیح اگر .است سه ماه باشد
  کیمورد نشان از  نیزودتر از عمر استانداردش خراب شود، ا  نگیبلبر

 .تر است یمشکل جد

 

 اتصاالت ریفلنج و سا  یبازرس 4-5#

 .است ی صنعت ی از اتصاالت مهم در قطعات و دستگاه ها ی کیدر واقع  فلنج
 شل شود، ی وارد م ی سقف یها لیکه بر بدنه جرثق  یادیز یروهاین لیدل به

 نیهم به .ها است  نهیگز  نی از محتمل تر ی کیفلنج ها  شیشدن و سا
اتصاالت و به   ی تمام  ،یسقف لی جرثق ی در هر دوره بازرس  شهیهم لیدل

 .رندیقرار بگ ی مورد بازرس  دیخصوص فلنج ها با
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 تابلو برق یبازرس 5-5#

 .است ی سقف لیجرثق ی قسمت ها نی از مهم تر ی ک یبرق  تابلو

  جهینت در کار نکند، ی کنترل به درست موت یتابلو برق خراب باشد و ر اگر
شما متوقف خواهند   یکارها ی شما کار نخواهد کرد و عمال تمام لیجرثق
  ی کش  میاتصاالت و س ی تمام  ،یسقف لیجرثق ی در هر دوره بازرس دیبا .شد
 .رندیقرار بگ دییو مورد تا  ی بازرس  لیجرثق یها
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 قالب   یبازرس 6-5#

و  ی طراح   ی در جهت مشخص یبار خاص زانی م یی جابجا  یقالب برا هر
از حد دچار ترک بشود،   شیب یقالب بر اثر اعمال بارها  اگر .شود ی م  دیتول
حوادث در  نیاز بدتر  ی کیقالب  شکستن .خطرناک باشد اریتواند بس  ی م

عدم استحکام  لیاگر بار سوار شده بر قالب، به دل نیهمچن  .صنعت است
در  یدیشد یو جان  ی مال خسارات  سر بخورد و از قالب جدا بشود، ی کاف

  در شود که ی م  هیتوص دایاک نیخواهد بود؛ بنابرا لیانتظار صاحبان جرثق



 

15 www.namatek.com 

قالب با دقت   ی استحکام و سالمت  زانی م ،ی سقف  لیجرثق ی هر دوره بازرس 
 شود.  ی بررس

 


