
 

 :های کامیونیآشنایی کامل با انواع جرثقیل

 :اهثقیلمعرفی جر

 .روندبه جایی مصالح به کار میهایی هستند که برای باال بردن و جاها از جمله ماشینجرثقیل

های مختلف و همچنین در صنعت ساختمان عمدتاً برای جابه جایی مصالح به فواصل و ارتفاع

 .شودنصب قطعات از انواع جرثقیل استفاده می

 :باشند از جملهدر انتخاب نوع و ظرفیت جرثقیل عوامل مهمی مؤثر می

 یشعاع عمل جرثقیل چه از نظر طولی و چه از نظر ارتفاع 

 دشوبه جا میجا وزن و ابعاد باری که 

 رارتعاشات ایجاد شده توسط با 

 یهای کلهزینه 

 لهای جرثقیتوانایی 

 رشرایط غالب کا 

 همیزان استفاده از دستگا 

 :اهثقیلتاریخچه جر

به جایی آب مورد سال پیش و در تمدن مصر باستان برای جا ۴۰۰۰های اولیه که حدود جرثقیل

 .بودند شادوف گرفتند شبیه بهاستفاده قرار می

نحوه کار شادوف به این صورت بود که برای تعادل در یک طرف، وزنه تعادلی و در انتهای دیگر 

 .استکردند قرار داشته جا میبه بازوی گردان که آب یا کاال را جا

 :های تشکیل دهنده این دستگاه چوبی عبارت بود ازقسمت
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 یگاه افقیک تکیه 

 یگاه عموددو تکیه 

 نیک بازوی گردا 

 .است های اولیه جرثقیل در سایر ملل نیز شایع بودهاستفاده از نمونه

به عنوان مثال شواهد باستان شناسان بیانگر این مطلب است که شش قرن پیش از میالد مسیح 

 .کردندن از وسایلی چوبی برای حمل وسایل سنگین استفاده مییونانیا

ها تغییراتی ایجاد نمودند و از آن در ساخت و ساز استفاده ها نیز در ساختار جرثقیل یونانیرومی

 .کردندمی

 .کردند به ترِدویل معروف استهایی که رومیان از آن استفاده میجرثقیل

در قرن شانزدهم میالدی برای افزایش طول باربرداری جرثقیل، قسمت بازوی متحرک به قسمت 

 .باالبرنده یا بازوی اصلی اضافه شد

 .گرفت رونق بنادر در بار حمل برای هاجرثقیل از استفاده با انقالب صنعتی

با قدرت آب کار  دار و تاجر انگلیسی جرثقیلی ساخت کهویلیام آرمسترانگ کارخانه ۱۸۳۸در سال 

 .کردمی

 .مورد استفاده قرار گرفت ۱۸۸۳های او توسط نیروی دریایی ایتالیا در سال یکی از جرثقیل

شد و هنوز با گذشت های گوناگون استفاده میبرای فعالیت ۱۹۵۰این دستگاه تا اواسط دهه 

 .است چندین دهه در شهر ونیز ایستاده
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 :اهثقیلبندی جرتقسیم

توان آنها را تحت سه عنوان گردد که میها به طور وسیع و متنوع استفاده میاز جرثقیل

 :بندی کردطبقه

 کهای متحرجرثقیل 

 تهای ثابجرثقیل 

 یهای برججرثقیل 

 :یهای عمراندر پروژه ثقیلکاربرد جر

 ههای بلند مرتببه ویژه در سازه یریزبتن 

 راستفاده به عنوان باالب 
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 متخلیه و بارگیری مصالح و لواز 

 یکمک به اجرای اسکلت بتن 

 یبرپا نمودن اسکلت فلز 

 :کهای متحرثقیلانواع جر

های مختلفی ساخته ها و ظرفیتبه جایی آنها در طرحها به لحاظ کارایی و قابلیت جااین جرثقیل

 .درجه دوران کنند ۳6۰توانند شوند و میمی

 :شوندهای متحرک به پنج گروه تقسیم میجرثقیل

 یهای کامیونجرثقیل 

 وهای خودرجرثقیل 

 رداهای زنجیرجرثقیل 

 یهای دکلجرثقیل 

 یاهای دروازهجرثقیل 

 :یکامیونشناخت جرثقیل

است که با ساختار خاص و منحصر به  جرثقیل کامیونی های کاربردی،یکی از انواع جرثقیل

 .شوندفردی طراحی و ساخته می

همانطور که از نام آنها مشخص است شکل ظاهریشان به صورت کامیون است و از ناحیه پشتی به 

 .امیونی هستندحالت ک

با چرخ امکان جابه جایی سریع و همچنین مانور زیاد دارند اما به دلیل  های کامیونیجرثقیل

 .گیرندقدرت کم آنها بیشتر برای کارهای کوچک مورد استفاده قرار می
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های تعادل باید در زمان استفاده از آن بر روی زمین محکم شوند تا عالوه بر ایجاد در ضمن پایه

 .های آن جلوگیری شودل برای جرثقیل از ترکیدن الستیکتعاد

شود ممکن است بزرگ یا در آنها استفاده می های کامیونیجرثقیل هایی کهها و محوطهمحیط

ها و اند و هریک عملکردها هم در هر محیط متفاوتکوچک، مسقف یا بدون سقف باشد جرثقیل

 .های مخصوص به خود را دارندقابلیت

شود محسوب می های متحرکجرثقیل ها است که جزءنوعی از جرثقیل های کامیونیجرثقیل

 .ها محسوب شودتواند ویژگی مطلوبی برای این دست از جرثقیلو این می

 

 :یکامیونانواع جرثقیل

 :شوندها به دو دسته تقسیم میاین نوع جرثقیل

 نهای کامیونی بدون کابیجرثقیل 

 نهای کامیونی با کابیجرثقیل 
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 :های نوع اولجرثقیل

 .گیردمعموالً جرثقیل بر روی یک شاسی کامیون یا کفی مخصوص قرار می

 .باشدتن می ۱۰الی  ۱شعاع عمل و ظرفیت این جرثقیل معمواًل کم و در حدود 

 .گیردهدایت جرثقیل در یک فضای باز و در بغل کامیون انجام می

 :های نوع دومجرثقیل

شود که برای کنترل تن استفاده می ۱۰۰الی  ۵های ظرفیت های کامیونیجرثقیل در این نوع

 .شودثقیل استفاده میجرثقیل از کابین مخصوص جر

 .دهندهای ستونی ظرفیت خود را افزایش میبا استفاده از جک های کامیونیجرثقیل این

 .کندها معمواًل به صورت تلسکوپی است که هیدرولیکی عمل میبازوی متحرک این جرثقیل

شود بسیار متداول سازی آنها میهای بازو تلسکوپی به خاطر زمان کوتاهی که صرف آمادهجرثقیل

 .هستند

 .استفاده کرد (JIB) توان از قطعه انتهایی به نامها میبرای باال بردن شعاع عمل این نوع جرثقیل

آنهاست که امکان  هایها سرعت جابه جایی زیاد آنها به سبب نوع چرخبهترین ویژگی این ماشین

 .سازدها میسر میها و جادهعبور و مرور سریع و آسان را در شاه راه
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 :یکامیونمزایای جرثقیل

 :کتحر

تواند از یک مکان به مکان دیگر متحرک است به راحتی می جرثقیل کامیونی از آنجایی که

 .منتقل شود

د از جرثقیل برای جابه جایی اشیا از یک مکان به مکان دیگر توانیاین بدان معنی است که می

 .استفاده کنید

 .پذیر نیز هستندباشند و انعطافدارای تنوع می های کامیونیجرثقیل عالوه بر این،

هایی استفاده کنید که استفاده از توانید از آنها برای دسترسی به معابر باریک و مکانبنابراین می

 .آنها دشوار باشد

 :عراه اندازی سری
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به زمان کمی  جرثقیل کامیونی دانید کهاید، میای دریافت کردهاگر قبالً خدمات جرثقیل اجاره

 .برای شروع به کار نیاز دارد

کنید، بنابراین هزینه این بدین معنی است که شما وقت کمی را برای آغاز پروژه خود صرف می

 .پردازیدکمتری برای کرایه جرثقیل می

 :یقوی بودن جرثقیل کامیون

تر هستند، بسیاری از های دیگر کوچک، نسبت به جرثقیلهای کامیونیجرثقیل از آنجا که اغلب

 .تر از سایر همتایان خود هستندضعیف های کامیونیجرثقیل مردم این تصور را دارند که

سنگین، قدرت  تر هستند، اما دارای محورهایکوچک های کامیونیجرثقیل با وجود اینکه

هیدرولیک نو آورانه و تمام توان الزم جهت باال بردن کارآمد بارهای سنگین به ارتفاعات باال 

 .باشندمی

 ۱۰۰ها تن را تا ارتفاعی بیش از توانند از یک کیلو تا دهها بسته به نوع میدر واقع این جرثقیل

 .متر باال ببرند

 :جویی در فضاصرفه

جویی در فضا تر هستند و در نتیجه موجب صرفهها کوچکاین جرثقیلهمانطور که گفته شد، 

 .شوندمی

 .مطمئنًا بهترین انتخاب شماست جرثقیل کامیونی اگر پروژه دارید و فضا در اختیارتان نیست،

https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c/


 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از

 

https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/

