




:اجزای جرثقیل برجی   







 : اصلی سقوط جرثقیل برجیدالیل   
 

عمر باالی قطعات و اجزای مکانیکی•   
خرابی یا عملکرد نادرست قطع کن ها•   
بی دقتی اپراتور و نداشتن مهارت الزم•   

رعایت نکردن اصول ایمنی نصب•   
پی ریزی و فونداسیون نامناسب•   

عدم رعایت اصول ایمنی در مونتاژ ، دمونتاژ و ارتفاع دادن•   
باربرداری غیر ایمن و باربرداری بیش از حد ظرفیت دستگاه•   

عدم توجه به شرایط جوی•   
استفاده از قطعات نامرغوب•   

  عدم بازرسی های روزانه ، ماهیانه و دوره ای• 
 



:نکات مهم در انتخاب جرثقیل تاور   



میزان ارتفاع مورد نیاز -  
مکان نصب -  
میزان ظرفیت باربردای مورد نیاز -  
نیازتعداد دستگاه مورد  -  
میزان کارکرد در طول روز -  
عمر مفید دستگاه -  
  بازرسی قبل از خرید -

 



  
 :برجی جرثقیل بازرسی 

 
 بازرسی روزانه -1
 ماه3حداکثر هر  -مستمربازرسی  -2
 ماه12حداقل هر  –دوره ای بازرسی  -3
سال کارکرد اول 5پس از  –دوره ای اضافه بازرسی  -4

 جرثقیل
 موردیبازرسی  - 5
  کلیبازرسی  -6
 





 
 تاوراز بازرسی 

   فونداسیون ، شاسی ، ریل: الف
 









 پایه ، فریم ها ، پین ها ، اشپیلها ، وضعیتstageسازه فلزی ، : ب 
 ظاهری جوش، نردبان ، حفاظها و  

 

  بازرسی از تاور
 



















  بازرسی از تاور
 

 موتور گردان ، چرخ دنده اصلی ، چرخ دنده راهنما ، سوئیچ: ج 
  محدود کننده حرکت چرخ دنده

 









 بازرسی از تاور
 

کابین اپراتور: د   







 بازرسی از تاور
 

تابلو برق موتور درام و قالب: ه   







 بازرسی از تاور

   وینچ ، درام ،قالب ، شفت قرقره ، سیم بکسل ، موتور درام و مجموعه قالب: و 
 







 جرثقیل متحرک



 :انواع جرثقیل های متحرک 
  

 کامیون های بوم دار

 جرثقیل های صنعتی 

 جرثقیل های معمولی بوم شبکه ای

 جرثقیل های چرخ زنجیری

 جرثقیل های معمولی بوم تلسکوپی

 جرثقیل های چرخ زنجیری بوم تلسکوپی

 جرثقیل های ویژه زمین ناهموار

 جرثقیل های برجی متحرک 

 جرثقیل های متحرک با ظرفیت باال

 جرثقیل تلسکوپی

 جرثقیل بوم خشک

 جرثقیل کامیونی یا کفی

 جرثقیل کفی بوم مفصلی

 جرثقیل زنجیری

 جرثقیل باربرداری های سنگین
 



 ؟مشخصات کاربردی اصلی همه جرثقیل های متحرک کدامند 
 

 قابلیت تنظیم طول بوم 

 قابلیت تنظیم زاویه های بوم 

 توانایی باال و پایین بردن بار 

 توانایی چرخاندن بار

 توانایی حرکت در محوطه کار

 



 : DEO  /ASMEبازرسی فنی جرثقیل متحرک بر اساس استانداردهای 
  

 (  Initial Inspection)بازرسی مقدماتی  -1

 بازدید پیش از شروع کار -2

 بازرسی ماهیانه -3

 بازرسی مداوم -4

 بازرسی دوره ای -5

 



 .در ارتفاع یا گودها برای نصب سازه یا سوله به کار می رود: جرثقیل بوم دار بدون کفی 
 .وزن سنگین را بلند می کند h 150تا ارتفاع : بوم شبکه ای یا بوم خشک 

 در کف رودخانه برای نصب پل و دکل مسیر ناهموار:  زنجیری

 ساختمان سازه ویژه باربرداری:  برجی

 .برای جابجایی بار در سطح شهر یا کارگاه برای جاهایی که محدودیت کم است: کفی دار 
  ارتفاع کم و کارهای زیرزمینی : کامیونی کفی مفصلی 










