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  ستیچ ی سقف  لی: جرثقمیسوال هست کیمقاله به دنبال پاسخ به  نیدر ا
ها استفاده شد، کارگران در   لیبار که از جرثق نیاول دارد؟  یو چه کاربرد

ثر پروژه  ها در اک لیامروزه از جرثق اما  .حال ساخت اهرام ثالثه مصر بودند
  لهیوس نیبا ا یی آشنا نیبنابرا شود؛  ی استفاده م  ی و ساختمان  ی صنعت  یها

دارد. با ما همراه   تیاهم اریمهندسان صنعت و ساختمان بس یبرا یکاربرد
 .دیباش

 

 ست؟یچ یسقف  لیجرثق 1#

دو پل  ای کی یمعموال بر رو (Overhead Crane) یسقف  یها لیجرثق
  6توانند در   ی که م  ی معن  نیا به .دارند یدرجه آزاد  6کنند و  ی حرکت م 

است که  نیا دیآ  ی م  شیکه پ ی سوال مهم  اما .کنندجهت مستقل حرکت 
 یدر سوله ها شتریها ب لینوع جرثق نیا از .ستیچ ی سقف  لیکاربرد جرثق

  ای نیاجسام سنگ یی جاجاب یبرا  دهیسرپوش یها کارخانه ای ی صنعت 
 .شود ی ت استفاده م آال نیماش
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 ی سقف  لیانواع جرثق 2#

 .کرد یمختلف دسته بند یها دگاهیتوان از د  ی را م یسقف  یها لیجرثق

 ی آن به انواع زمیو مکان یباالبرنده، نوع کاربر  یروی ها از نظر نوع ن آن
 .شوند ی م  یدسته بند

 :باالبرنده عبارت اند از یرویاز نظر ن ی سقف  لیجرثق انواع

 یدست  •
 یکیپنومات  •
 یک یالکتر •

  میتقس ریبه دو دسته ز ی سقف یها لیجرثق یاز نظر نوع کاربر  نیهمچن
 :شوند ی م
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 چند کاره  ی سقف  لیجرثق •
 تک کاره  ی سقف  لیجرثق •

 شیبه افزا یسقف  یها لیجرثق  ی کیمکان  ی در طراح  ربکسیاز گ استفاده
 یهاریشود که در مس ی م باعث کند و ی آن ها کمک م  یدرجه آزاد

 .اجسام باشند یی مختلف قادر به جابجا

  ی م  میتقس  زیبه دو دسته ن زین زمیمکان  دگاهیاز د یسقف  یها لیجرثق
 :شوند

 ر یزنج زمیمکان •
 بکسل  میس زمیمکان •

است که   نیآالت ا نینوع از ماش ن یانواع ا ی مسئله در بررس نی مهم تر اما
ها وابسته به  لی جرثق نیاز انواع ا ک ی هر .ستیچ ی سقف لیعملکرد جرثق

 .کاربرد دارند ی مختلف  ع ی نوع عملکرد در صنا

 یبند می توان به پنج دسته تقس ی را از لحاظ کارکرد م  یسقف  یها لیجرثق
 :کرد
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 تک پل لی جرثق 1-2#

  ی تن استفاده م  20اجسام با حدود وزن  یی جابجا یبرا  لینوع جرثق نیا از
 .متر را دارد 15سقف سوله ها تا دهانه کمتر از  ینصب بر رو تیقابل شود و

تر کاربرد   نییاجسام با حجم پا یی جابجا یپل معموال براتک  یها لیجرثق
تر در  نییپا ه یاول نهیتک پل به علت هز ی سقف  لیاز جرثق استفاده .دارند

 .مرسوم است ی صنعت  یاز کارخانه ها یار یبس

دو مورد اشاره   نیبه ا میتوان ی م  لینوع جرثق نیاستفاده از ا یای مزا از
 :میکن

 مناسب دستگاه وزن •
 یسقف  یها  لیجرثق گریمناسب نسبت به د متیق •
  ای ی طول  ریمس کی)در  راتیتعم ای دیخط تول یراه انداز  تیقابل •

 ( لیهم راستا با جرثق ی عرض
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 جفت پل  ایدو پل   لیجرثق  2-2#

 در مناسب است و اریبس لیاجسام طو یی جابجا یبرا  لینوع جرثق نیا
  .ردیگ ی و سقف بلند مورد استفاده قرار م ضیدهانه عر یدارا یسوله ها

را   ی سقف لیبا جرثق یی جابجا تیقابل زیتن ن 200 یبا وزن باال اجسام
استفاده از   تیاست که مز  نیا ردیگ  ی که در ذهن شکل م ی سوال  اما دارند؛
 ست؟ یدو پل چ ی سقف  لیجرثق

  هیاول نهیپل هز کی یها به علت استفاده از دو پل به جا لینوع جرثق نیا
تک پل به  ی سقف  لیرا نسبت به جرثق یشتر یب یو نصب و راه انداز 

 ای و  ماهایناو، هواپ ،ی کشت  دیتول یکارخانه ها در .کنند  ی م  لیکارفرما تحم
 .شود ی دو پل استفاده م ی سقف یها لیاز جرثق ن یسنگ یها نیماش
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 ست؟یچ زیآو یسقف ل یجرثق  3-2#

تن   5ارتفاع و تا وزن حدود  تی با محدود یی دستگاه در سوله ها نیا
 .مشهور است لیمنور لی کارفرما است و به جرثق ازین یپاسخگو

 :شود ی به دو شکل ساخته م لیجرثق نیا

 می مستق زی آو لیجرثق •
 یمنحن  زی آو لیجرثق •
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 ست؟یچ یدروازه ا  یسقف لی جرثق 4-2#

رود و  ی باز به کار م یاجسام در سالن ها یی جابجا یبرا یدروازه ا لیجرثق
 میس ینصب باالبرها تیقابل نی همچن .دو حالت تک پل و دو پل دارد

 .تک پل و دو پل را هم دارد ی بکسل
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 ست؟یچ ییبازو ای  یستون یسقف لی جرثق 5-2#

حرکت   یبازو .توان نصب کرد ی م  طیخارج مح ایرا داخل  لیجرثق نیا
 6حرکت در  ت یو قابل ردیگ ی ستون ثابت قرار م کی  یبر رو لیجرثق نیا

 .جهت را دارد

 :رندی گ ی مورد استفاده قرار م  ریدر دو نوع ز ییبازو یها لیجرثق

 ک ی اتومات  •
 یدست  •
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 Overhead یها لیجرثق یاجزا 3#

شده است  لی تشک لیچون قالب و ر یادیاز قطعات ز  ی سقف لیجرثق کی
و   ی سقف  لیقطعات جرثق ی معرف .دهند ی م لیآن را تشک ی اصل زمیمکان که

  ی مطالب  ست،یچ  ی سقف  لیهر قطعه در جرثق فهیسوال که وظ نیپاسخ به ا
 .میپرداز ی بخش به آن ها م نیاست که در ا

 :(Hook) قالب •

 .کند ی است که وزن جسم را به باالبر متصل م  یا لهیوس قالب

 :(Hoist) باالبر •

 نی ا .شود ی بخش اعمال م نیاجسام توسط ا یی جابجا یبرا ی اصل یروین
 .داشته باشد  ی کیپنومات  ایو   ی برق ،ی تواند منبع دست  ی م  روین
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 :(Wagon) واگن •

باالبر را بر   یو نگهدار   یی جابجا فهی است که وظ ی شاس  کی در واقع  واگن
 .عهده دارد

 :(Bridge) پل •

  ایپل ها در طول  نیا .شود ی دو پل سوار م یدستگاه بر رو ی اصل ی شاس
وزن اجسام و وزن باالبر را تحمل   یرو یشوند و ن ی عرض کارخانه نصب م

 .کنند ی م

 :(Runway) حرکت باند •

حرکت به  تی شود و قابل ی سوله نصب م کی یستون ها یبر رو باالبر
 .کند ی فراهم م  ی سقف  لیجرثق یرا برا نییسمت باال و پا 

 : (Bumpers) ریگ ضربه •

  ی احتمال ضربات  شوند تا ی پل و باند حرکت نصب م یها بر رو ریگ ضربه
 .وارد نکند بیبار به باند حرکت و پل ها آس یی از جابجا ی ناش

 :(Controls) کنترل •

حرکت آن،   ریشوند تا مس ی نصب م ی سقف  لیجرثق یبر رو  ی کنترل  قطعات 
 .شود نییاپراتور، از راه دور تع  قیطر از
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 ست؟ی چ یسقف  لیاستفاده از جرثق  یای مزا 4#

  ی سوله صنعت کی شود که به تمام نقاط  ی باعث م ادیز یآزاد درجات 
اجسام  یی کند که جابجا  ی کمک م ی ژگ یو نیا .داشته باشند ی دسترس 

دارند و   ی خوب ی دسترس  تیقابل .ساده انجام شود اریدر کارخانه بس نیسنگ
  نیماش ی شاس  یبرا یقو یها که از پل ها لیجرثق نیا  زمیبا توجه به مکان

مناسب  اریبس میو حج نیاجسام سنگ یی جابجا یبرا شود، ی استفاده م 
  که دارند، یادیز یها با توجه به درجات آزاد لینوع از جرثق نیا .هستند

را  ی ون یکام یها لیجرثق ای فتراکیل ل یاز قب گرید لی کارخانه به وسا ازین
 .شوند ی م یکاهش داده و باعث کاهش مصرف انرژ 
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 لیجرثق .است نیماش کی دیاز نکات مهم در خر ی کی ی و نگهدار  رات یتعم
  رات یو تعم ینگهدار  نهیها هز لی انواع جرثق گرینسبت به د ی سقف  یها
است که اپراتور مربوط  نیا نیماش نی مهم ا یا یاز مزا ی کی .دارند ی ن ییپا

 نیواقع کار کردن با ا در ندارد و ی به مهارت خاص  ازین نیماش نیبه ا
 .ساده است اریدستگاه بس


