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 مقدمه

ه ب .ه استدانش و تکنولوژی تجهیزات جابجایی مواد نیز دچار تغییرات اساسی گردیداست که  به موازات رشد پر شتاب صنایع، نزدیک به دو قرن 

و  استانداردهای مدونی که در جهان برای چگونگی طراحیغیر قابل انکار بوده و قوانین و  ایع به این نوع تجهیزاتوابستگی صننحوی که امروزه 

استاندارد ملی و دستورالعمل خاصی جهت آشنایی و سفارش این  . در ایران علی رغم تقاضای باال هیچگواه این مدعاستساخت آنها تدوین گردیده، 

وجود عدم کارفرمایان و سازندگان با وجود ندارد.  برداریه های انتخاب آنها متناسب با شرایط مورد انتظار بهر نوع تجهیزات و اطالع از حساسیت

 ، تعمیراتتوقف تولید هایی مانند منجر به تحمیل هزینه رایط موجودسفارش و ساخت تجهیزاتی می کنند که عدم تناسب آنها با شآشنایی اقدام به 

 عنایت به تجارب و دانش فنی خود با تدوین وشرکت تیتان با  .به کارفرمایان گردیده و پیش بینی مالی سازندگان مخدوش می گردد پی در پی و ...

ن آشنایی مصرف کننده با مفاهیم این صنعت، اطالعاتی در رابطه با آغازگر حرکتی باشد که طی آن ضمی این مجموعه سعی نموده است گرد آور

 شیوه سفارش این نوع تجهیزات در اختیار قرار داده شود و به عالوه امکان مقایسه بین پیشنهاد های فنی سازندگان مختلف نیز فراهم شود.

شرایط بهره بررسی عوامل محیطی، ، تصاویر شماتیک انواع جرثقیلاصطالحات کلی این صنعت،  در خصوص آشنایی با این مجموعه شامل اطالعاتی

که در برگیرنده اطالعات مهم  در پایان نیز فرمهاییخصوص مفهوم گروه کاری  می باشد. برداری و تاثیر آنها در کیفیت محصول و همچنین مطالبی در 

 شرکت تیتان این مطالب شامل ذکر است با توجه به حوزه تخصصیه زم بال .ارائه گردیده است ،می باشدو کاربردی جهت سفارش این نوع تجهیزات 

یلی انتقالی( می باشد و از توضیح تفص نیم دروازه ای، بازویی وجرثقیلهای صنعتی )سقفی، دروازه ای، تی در خصوص  طراحی و ساخت انواع اطالعا

این  هر چه پربارتر کردن ما درارائه نظرات کارشناسی خود یاریگر  باامید است استفاده کنندگان محترم  .سایر شاخه ها خودداری گردیده است

  .دآینده باشنمجموعه در 
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 جرثقیل اصطالحات عمومی .1

 

 معادل روسی معادل آلمانی معادل فرانسه معادل انگلیسی نام  ردیف

 Bridge Pont Kranbrücke мост پل 1

 Trolley Chariot Katze тележка کالسکه 2

 End Carriage Sommier Kopfträger балка верхушки крана کلگی 3

 Runway Beam Poutre de Roulement Kranbahn подкрановая балка تیر حمال 4

 Hoist Motor Moteur de Levage Hubmotor Электродвигатель таля موتور باالبری 5

 Rail Rail Kranschiene Рельс крана ریل 6

 Geared Motor Moto-Réducteur Getriebmotor мотор-редуктор موتور گیربکس 7

 Hook Crochet Lasthaken крюк قالب 8

 Conductor Line Ligne d'alimentation Schleifleitung Токоведущая шина شین برق 9

 Trolley Festoon Line Ligne d'alimentation de Chariot Hauptstromzuführung токоведущая шина برق رسان ترولی 10

 Hoist Palan Hebezeuge таль باالبر 11

 Leading Arm Ferrure d'entraînement Mitnehmerarm Рычаг системы электроснабжения علمک برق رسان 12

 End Stop Butée Endanschlag концевой упор استوپر 13

 Limit Switch Fin de Course Endschalter ограничитель предела میکروسوئیچ 14

 Electric Panel Coffret Électrique Kransteuerung панела электрическая группа برقتابلو  15

 Cabin Cabine Kabine кабина کابین 16

 Walkway Passerelle Kranlaufsteg Дорожка راهرو 17

 Radio Remote Control Radiotélécommande Funkfernsteuerung дистанционное управление کنترل از راه دور )رادیو کنترل( 18

 Wire Rope Câble Seil канатная سیم بکسل 19

 Buffer Boutoir Kranpuffer буфер ضربه گیر 20

 Drum Tambour Seiltrommel барабан лебёдки درام 21

 حرکت باالبری 
Lifting 
Levage 

Hubbewegung 

 حرکت طولی 

Traveling 
Translation 

Kranfahren Wheelbase 
Empattement 

Radstand 

 حرکت عرضی

Traversing 
Direction 

Katzfahren 

 دهانه
Span 

Portée 

Spurmittenmaβ 
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تقسیم بندی انواع جرثقیل .2

 

 انواع جرثقیل

 ساختمانی

 (تاورکرین)

 چرخان

مداری  

(اوربیتال)   

 هیدرولیک

 متحرک

 ثابت

 (قابل نصب)

 شناور

 صنعتی

 مونوریل

 مسیر مستقیم

 مسیر قوسی

 سقفی

 رونشین

 تک پل

 دو پل

 آویز

 تک پل

 دو پل

 دروازه ای

 تک پل

 بدون کنسول

 با کنسول از یک طرف

 با کنسول از دو طرف

 دو پل

 بدون کنسول

 با کنسول از یک طرف

 با کنسول از دو طرف

 نیم دروازه ای

 تک پل

 بدون کنسول

 با کنسول

 دو پل

 بدون کنسول

 با کنسول

 بازویی

 ستونی

 دیواری

 دورانی

 بوم خشک انتقالی

 ویژه

RTG 

کانتینر بر چرخ )

 (الستیکی

STS 

(Ship to shore) 

 زرافه ای

 دوار

 (Polar Crane) 

 سقفی

 دروازه ای

 ریلی راه آهنی

ها و تجهیزات باالبری  تنوع زیاد جرثقیل

تقسیم بندی دقیق و جامع آنها را بسیار  ،موجود

ویژه که این تقسیم بندی بر ه ب دشوار می سازد.

نوع  ،طرحمتفاوتی نظیر کاربرد، مبنای معیارهای 

 .حرکت و انرژی مورد استفاده امکان پذیر است

همه انواع اگرچه تقسیم بندی ارائه شده در اینجا 

، اما با تلفیقی جرثقیل را در بر نمی گیرد

شناخت  بندی،اربردی از معیارهای دسته ک

 طرحهای مختلف و اصطالحات صنعتمناسبی از 

. در ادامه برای فهم بهتر ه دست می دهدجرثقیل را ب

از انواع جرثقیل ارائه می تصاویر شماتیک برخی 

 گردد.
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 تصاویر شماتیک برخی از انواع جرثقیل .3

  

 جرثقیل رونشین تک پل سقفی

 مونوریل برقیجرثقیل 

 جرثقیل آویز تک پل با یک کنسول

 جرثقیل دروازه ای دستی تک پل با دو کنسول

 جرثقیل نیم دروازه ای تک پل بدون کنسول

 جرثقیل بازویی ستونی

 دیواری دورانیجرثقیل بازویی  جرثقیل بازویی انتقالی
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 جرثقیل آویز دو پل بدون کنسول

 جرثقیل سقفی رونشین دو پل

 جرثقیل دروازه ای دو پل با یک کنسول
 جرثقیل دروازه ای دو پل بدون کنسول

 

 جرثقیل نیم دروازه ای دو پل بدون کنسول جرثقیل نیم دروازه ای دو پل با کنسول
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 انتخاب تجهیزات اصلی  طراحی و رسی عوامل موثر بربر .4

 عوامل محیطی .4.1

که باعث تشدید خوردگی می شوند از عواملی  یعواملمیزان رطوبت و  ،د گازها و یا غبارات قابل اشتعال، سرعت باد، وجودمای محیط کارکرد ،سطح دریاارتفاع محل نصب از 

 .هستند که می توانند تاثیر بسزایی در عملکرد صحیح جرثقیل داشته باشند که طی جدول ذیل باختصار به آنها پرداخته می شود

ف
دی

ر
 

 با آن شیوه برخورد  دلیل تاثیر آنشرح و  محیطی عامل

 میزان ارتفاع از سطح دریا 1

و افزایش ارتفاع از سطح دریا هوا شروع به رقیق شدن کرده با 

محدود تر می گردد  آنبا تبادل حرارتی موتورهای جرثقیل 

 شودمی  ی موتور منجر به باال رفتن دماکه این امر 

توان کمتری  درموتورها  ، باید ازافزایش ارتفاع متناسب بامطابق استاندارد 

از موتور مجهز به فن خارجی یا کالس عایقی و یا  مورد استفاده قرار گیرند

 باالتر استفاده شود

 دمای محیط 2

در صورتیکه دمای محیط کارکرد اعالم نگردد شرکتهای 

 استاندارد مکلف به در نظر گرفتن سازنده مطابق

 می باشند C to -10°C°40-محدوده دمایی 

د خارج از محدوده در صورتیکه حداقل و یا حداکثر  دمای محیط کارکر

 از طرق مختلف 1وه بر موارد ردیف عال ،اعالم شده باشد

با شرکت آنها برای اطالع از می توان نسبت به کنترل دمای موتور اقدام نمود 

 نماییدتیتان مشورت 

 سرعت باد 3

باد با سرعت باال باعت جلوگیری از رسیدن جرثقیل به 

حداکثر سرعت آن گردیده و در پاره ای از موارد نیز 

 وجود خواهد داشتامکان واژگونی 

  افزایش در توان موتور متر یک پله 500متر به میزان هر  1000از ارتفاع 

 متر به بعد اضافه نمودن فن خارجی 2000از ارتفاع 

 ومیزان رطوبت  4

 عوامل تشدید کننده خوردگی

خوردگی یکی از عواملی است که می تواند منجر به 

 کاهش عمر مفید تجهیزات گردد

متناسب با محیط کارکرد می توان از روشهای مختلف پاکسازی و رنگ 

 به آنها اشاره شده است ادامهآمیزی استفاده نمود که در 

 وجود گازها و غبارات قابل اشتعال 5
ناشی از کارکرد تجهیزات برقی   یا افزایش دما جرقه

 منجر به بروز انفجار و اشتعال می گردد

بارات قابل اشتعال غگاز و یا  که قابلیت کار در مجاورتاز تجهیزات متناسب 

 Explosion proofبهاستانداردهاهیزات در . این تجدارند استفاده شود

 تیتان مشورت نماییدجهت آشنایی بیشتر با شرکت معروف می باشند. 

 شرایط بهره برداری  .4.2

شکلی که رعایت درست آن تضمین کننده بهره برداری با حداقل ه ب  .نظر بهره برداری می باشدمهمترین عاملی که در انتخاب تجهیزات نقش ایفا می کند شرایط و انتظارات مورد 

لی انجام طراحی و انتخاب در نظر گرفتن شرایط بهره برداری و فشار کاری که به آنها وارد می شود رکن اصتوقف و تعمیرات مورد نیاز خواهد بود و در استانداردهای طراحی 

شده است که توجه به اشتباه بودن آن نیاز به ظرفیت باربرداری اسمی  نمحدود به در نظر گرفت تجهیزاتنتخاب این در حالی است که واقعیت  ا  .تعیین گردیده  استتجهیزات 

   .مه سعی می شود با ارائه دو مثال از شرایط مختلف بهره برداری به  اختالف موجود در نحوه انتخاب تجهیزات پی ببریمادر اد .ری اساسی داردبازنگ

 A B 

 تن 10 تن 10 ظرفیت اسمی

 کارخانه تولید مقاطع فلزی کارگاه ماشین کاری نوع کار

 بندر عباس تهران محل نصب جرثقیل

 تن 1200 تن 15 ساعته 8بار مورد انتظار برای جابجایی در یک شیفت وزن مجموع 

 در صد وزنی بارهایی که باید جابجا شوند
 70 تن 5% مواقع بار زیر 

 20 تن 7تا   5% مواقع بار از 

 10 تن 10% مواقع بار 

 70 تن 10% مواقع بار 

 20 تن 7تا   5% مواقع بار از 

 10 تن 5% مواقع بار زیر 
 

و توقف های طوالنی در  عت در انتظار خرابی های پی در پیسره استفاده نمایید باید ب Bرا برای شرایط مثال  Aمثال  با اگر شما تجهیزات متناسب در جدول فوق

هزینه  مئناًید مطاستفاده نمائ  Aرا برای شرایط مثال  Bمثال با یزات متناسبهو اگر تج یزات برقی و یا ایرادهای مکانیکی باشیدهخط تولیدتان ناشی از سوختگی تج

صنعتی  محصوالتالبته این مطلب در انتخاب کلیه  .خواهد کرد شگفت زده را ات شما بسیار ناچیز خواهد بود ولی هزینه خرید اولیه آن بقدری باالست که شمارتعمی
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و در دمای باال  به کار بگیرید و  شیب تندبا  را در مسیری بین شهرین قیمت و ارزاشهری اگر شما یک دستگاه خودرو سواری کوچک  ،عنوان مثاله ب .کاربرد دارد

مدت گارانتی دچار مشکالت اساسی خواهد شد و اگر برای  ناین خودرو قبل از پایا ناً، مطمئیدبا صندوق حمل بار پر استفاده نمائ حداکثر ظرفیت مسافر آن ازهمیشه 

هزینه کرده و امکان استفاده از  ابانی استفاده نمایید ناچار خواهید بود چندین برابر یک خودرو کوچک شهرییک جابجایی ساده شهری از یک خودرو گرانقیمت بی

در استانداردهای بین المللی تدوین شده در این خصوص راهکارهای بسیار جامعی در نظر گرفته شده که با اتکاء به  از دست می دهید.قابلیت های بیابانی آن را نیز 

که در  شناخته می شود گروه کاری این مطلب به عنوان مفهوم .ن شوید، مطمئکاری شما را به راحتی تحمل کندز خرید با قیمت مناسب که فشار وان اآنها می ت

 .پرداخته می شود ،در نظر گرفته شده آنوجود آمدن آن و همچنین دسته بندیی که در استانداردها برای ه باره بادامه به توضیح مختصری در

 کاری )کالس( مفهوم گروه .4.2.1

 ای معینستانداردهای ملی و منطقه ، ملزم به رعایت ضوابط ا، کلیه سازندگان ماشین آالت1995اروپا از تاریخ اول ژانویه  مطابق مصوبه اتحادیه

محصوالت است که متناسب با خواسته ها و شرایط بهره برداری در نظر گرفته می  کالس کارییا  گروه کاریاز جمله این ضوابط تعیین و رعایت گردیده اند. 

 استاندارددر ارائه شده است.  FEMتوسط اتحادیه اروپائی تجهیزات جابجائی مواد  ،شود. تشریح و تقسیم بندی کالس کاری در استانداردهای تدوین شده

FEM 9.511  بانامگذاری قدیمی( و ویرایش (استاندارد  1998 و 1989FEM1.001  تعاریف و توصیه ها و روش تعیین کالس کاری بیان )با نامگذاری جدید(

و به عنوان رایج ترین دسته بندی کالس  قابل قبول بوده BS و ISOملی و منطقه ای مرسوم نظیر  های بین المللی، گردیده است. همین تقسیم بندی در استاندارد

 اده قرارگرفته است.هان مورد استفکاری در سراسر ج

 :تعیین کالس کاری

 : ی مواد مبتنی بر دو شاخص زیر استس کاری تجهیزات باالبری و جابجایکال

 میزان کارکرد کلی تجهیزات  (1

 طیف بارگذاری  (2

، تعداد نظیر تعداد روزهای کاریه عواملی میزان کارکرد کلی تجهیزات براساس جمع تعداد سیکلهای بارگذاری در دوره عمر انتظاری تجهیزات تعیین می شود و ب

 شیفت کاری در روز، تعداد ساعات کاری در هرشیفت و تعداد سیکل بارگذاری در هرساعت  مرتبط است. 

 طیف بارگذاری معرف متوسط میزان استفاده از حداکثر ظرفیت تجهیزات است. 

 رض حداکثر بار قرار میگیرند . = تجهیزاتی که به ندرت در مع (Light duty)تجهیزات دارای کالس کاری سبک 

 گاه در معرض حداکثر بار قرارمیگیرند.  ( = تجهیزاتی که گهMedium dutyتجهیزات دارای کالس کاری متوسط )

 ( = تجهیزاتی که اغلب در معرض حداکثر بار قرار میگیرند. Heavy dutyتجهیزات داری کالس کاری سنگین )

 .( = تجهیزاتی که تقریباً همیشه در معرض حداکثر بار قرار میگیرندvery heavy dutyتجهیزات دارای کالس کاری بسیار سنگین )

  

ی
ار

 ک
س

کال
 

 FEM 9.511 1Bm 1Am 2m 3mنامگذاری قدیمی طبق 

 BS M3 M4 M5 M6و  ISOو FEM1.001نامگذاری جدید طبق 

 Duty   factor (ED) 25% 30% 40% 50% 

 300 240 180 150 تعداد استارت / استاپ در ساعت 

 

 میانگین ساعات کار روزانه ) ساعت( 

 16 8 4 2 طیف بارگذاری

L1 Light duty M3 M4 M5 M6 

L2 Medium duty M4 M5 M6  

L3 Heavy duty M5 M6   

L4 very heavy duty M6    

 

استاپ در ساعت نیز در طراحی لحاظ می شود که تفصیل هریک و در تکمیل شرایط بهره برداری عواملی نظیر ضریب کار و تعداد استارت / 

 .جزئیات تعیین کالس کاری در استانداردهای ذکر شده قابل دستیابی می باشد

 



 
 

 F-50-0005-00 کد مدرک:
انتخاب انواع جرثقیلهای صنعتیراهنمای تخصصی آشنایی و   
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 بررسی عوامل موثر بر انتخاب تجهیزات جانبی .5

سانی به در این بخش سعی شده است به مواردی مانند برق ر .برخوردار می باشدی از اهمیت ویژه ای بیزات جانهاهمیت انتخاب تج ،پس از انتخاب صحیح و متناسب تجهیزات اصلی

  .شودو هشدار آن اشاره  جرثقیل و سیستمهای کنترل

 سیستمهای برق رسانی .5.1

در جدول بردهای ویژه خود را دارا می باشد. از طرق مختلف می تواند صورت پذیرد که هریک مزایا و معایب و کاردر طول سالن محل نصب آنها ها  تامین برق مورد نیاز جرثقیل

 .اختصار به آنها اشاره شده استه بیر ز

 توصیه شده برای معایب مزایا نام روش ردیف

1 
سیم  قرقره و کابل تخت

 یبکسل
 پایین ترین هزینه

  متر 30غیر قابل توصیه در مسیرهای با طول بیش از 

  در مسیرامکان استفاده تنها یک جرثقیل 

  های با توان مصرفی باال امکان برق رسانی به جرثقیلعدم 

 کارگاه های کوچکدهانه ها و 

 هزینه پایین و قرقره ریلی کابل تخت 2

  متر 60غیر قابل استفاده در مسیر های با طول بیش از 

  در مسیرامکان استفاده تنها یک جرثقیل 

 عدم امکان برق رسانی به جرثقیلهای با توان مصرفی باال 

کارگاه های متوسط که نیاز به یک دستگاه 

 جرثقیل با ظرفیت پایین دارند

 ین برق ورودی از یک نقطه یتع کابل جمع کن 3

  مسیری جهت قرارگیری کابل روی زمینآماده سازی نیاز به 

  آسیب پذیر بودن کابل 

 نیاز به کابل مخصوص منعطف و تقویت شده با هزینه باال 

 ینشکه امکان استفاده از  جرثقیلهای دروازه ای

 مسی برای آنها مقدور نباشد

 مسی شین 4

 امکان برق رسانی در سالنهای با طول بلند 

 امکان برق رسانی به جرثقیلهای با توان مصرفی باال 

 امکان استفاده از چند جرثقیل در یک مسیر 

 باال اجرای هزینه 

 نیاز به نگهداری بیشتر 

 وجود قطعات استهالکی در سیستم 

  طول زیادنیاز به تغذیه بیش از یک نقطه برای 

  صنایع سنگین 

 سالنهای با طول بلند 

  سالنهایی که نیاز به قرار گرفتن چند جرثقیل

 بر روی یک مسیر وجود دارد 

 سیستمهای هشدار .5.2

به برخی از سیستمهای هشدار قابل  جانی جلوگیری نماید و در جدول زیر یااعالم بروز شرایط غیر عادی در عملکرد جرثقیل ها گاهی می تواند از بروز اتفاقات جبران ناپذیر مالی 

 .خود را انتخاب و سفارش نمایند رهای مورد نیازاستفاده در جرثقیل ها اشاره شده است که کارفرمایان می توانند با استفاده از آن هشدا

 نوع هشدار نام روش  ردیف

 قطع عملکرد 1
مواردی که نیاز به هشدار وجود دارد مانند باربرداری بیش از ظرفیت و یا کار در سرعت باد بیش از میزان در این روش در صورت بروز 

 اجازه بهره برداری را نخواهند دادهای برقی مربوطه  سیستم ،توصیه شده

 صوتی 2

 در زیر اشاره می شود.به برخی از آنها اطالع رسانی می گردد که وسیله هشدارهای صوتی به اپراتور ه در این روش ب

 اعالم شروع حرکت 

 و  باالرفتن دمای موتورها بار بیش از ظرفیت 

 نوسان در سطوح ولتاژ 

  بیش از حدسرعت باد 

 نوری 3

از آنها  صورت می گیرد که برخیهشدارهای نوری  یمنی در هنگام شروع بهره برداری اطالع رسانی توسطا در این روش جهت افزایش

 شامل موارد زیر می باشد. نوع هشدار می تواند روشن شدن دائمی چراغ یا به صورت چشمک زن باشد.

 وصل برق 

 بروز خطا در سیستمهای برقی 

 شروع حرکت 

 پیام رسان 4

تمامی عملکرد جرثقیل کنترل و  ،وسیله سیستمهای کنترلی پیشرفتهه در این روش که در جرثقیل های خاص با ظرفیت سنگین استفاده می شود ب

 مانند :مربوطه گزارش می گردند،  نظارتی یا واحد مدیریت شده و مواردی که نیاز به اعالم دارند به مسئول

 بروز خطا در سیستمهای کنترلی مانند اینورترها 

  باربرداری بیش از حد 

  ساعات کارکرد 
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 سیستمهای کنترلی .5.3

ت کابلی و از زیر بار وسیله سیستم هدایه را نمی توان ب کارخانه ریخته گیری فوالد مورد استفاده قرار می گیردحمل یک پاتیل مذاب در یک  ه عنوان مثال جرثقیلی را که جهتب ه ای پیدا می کند.اهمیت ویژربردهای خاص روش کنترل جرثقیل برای برخی از کا

 .به برخی از روشهای کنترل جرثقیل اشاره شده است . برای آشنایی بیشتر در این خصوص در جدول ذیلکنترل کرد

 

 توصیه شده برای معایب مزایا نام روش ردیف

1 
کنترل کابلی متصل 

 به جرثقیل

 آماده به کاری و قابلیت اعتماد باال 

 پایین هزینه 

 متر 15در ارتفاع های بیش از  غیر قابل استفاده 

 عدم امکان فاصله گرفتن از بارهای خطر ناک 

 نیاز به حرکت اپراتور به همراه جرثقیل و بار 

  ایجاد مشکل بهره برداری در سالنهایی که بارهای با طول بلند و ارتفاع زیاد وجود دارد 

 امکان آسیب دیدگی در صورت برخورد به اجزاء برنده مانند لبه ورق 

 امکان آسیب رسانی به قطعات ظریف و گرانقیمت ناشی از حرکت پاندولی دسته کنترل 

در فضای  سالنهای کوچک با ارتفاع کم که امکان تردد

 سالن به راحتی قدور باشد

 رادیویی 2

 امکان کنترل جرثقیل از هر نقطه از سالن 

 عدم نیاز به حرکت اپراتور با بار 

 عدم نیاز به کابل کشی جهت برق رسانی به آن 

 امکان استفاده در ارتفاع های مختلف 

 باطری یا شارژ نیاز به تعویض 

  کنترل دستیهزینه اجراء اولیه باالتر نسبت به سیستم 
 برای تمامی کاربردها 

 کابین 3

 تسلط بیشتر اپراتور بروی بار 

 ایمنی بیشتر اپراتور 

 امکان کنترل جرثقیل در محیطهای آلوده 

 هزینه باال 

 ی با ظرفیت باال و سالنهای عریضمناسب برای جرثقیلها 

 کار  و محیط سرد یا گرم که در محیط باز یهای جرثقیل

 می کنند

 سازیمانند صنعت فوالد یا خطرناک آلودههای  محیط 

 از طریق اتاق کنترل 4

 نیاز به اپراتور حاضر در محیط بهره برداری عدم 

  کارکرد جرثقیل امکان کنترل و برنامه ریزی 

 آلودگی  از جرثقیل در محیطهایی که غبار یا امکان استفاده

 خطرناک وجود دارد

 هزینه بسیار باال 

  برای نگهداری و تعمیراتنیاز به نیروی متخصص 

 

اک مانند صنایع شیمیایی و های آلوده به غبار خطرن محیط

 یهسته ا

در اتاق کنترل تحت خطوط تولیدی که ماشین آالت 

 نظارت و فرمان قرار دارند
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 سیستمهای رنگ آمیزی و پاک سازی سطح .6

یزات در مدت زمان عمر تضمین کننده ماندگاری بهتر تجه ،حفاظت تجهیزات در مقابل خوردگی در مناطقی که میزان رطوبت و سایر عوامل خورنده بیشتر هستند

.پرداخته می گرددویژگیهای آنها  به با توجه به تفاوت روشهای مختلف رنگ آمیزی در ادامه بود که مفید آنها خواهد  

 جهت حفظ تاسیسات و سازه های صنعتی در مقابل خوردگی به وسیله پوشش های حفاظتی، باید چهار مورد را مد نظر قرار داد.

 انتخاب مواد )رنگ( .1

 انتخاب سیستم حفاظتی .2

 آماده سازی سطح .3

 روش های اجرا .4

. رنگ به تنهایی معجزه ای نمی کند بلکه مسائل مربوط به آماده سازی سطح و روش صحیح اعمال رنگ و جای خود بسیار مهم هستند یک درهر  موارد فوق

 همچنین شرایط جوی و سازگاری الیه های مختلف رنگ با یکدیگر از اهمیت باالیی برخوردارند.

عالوه بر  (primer)گ که از الیه های آستری، میانی و رویه تشکیل شده است که هر یک وظیفه خاصی دارند. الیه های آستری باید توجه داشت که سیستم رن

رد استفاده قرار چسبندگی بر سطح، نقش حفاظتی و به عبارت دیگر نقش ضد خوردگی را بازی می کنند و معموالً نمی توانند به جای الیه های میانی و رویه مو

نیز درمقابل  (top coat)نیز باید با الیه آنها و هم با رویه سازگاری داشته و اغلب موارد نقش هر دو را بازی می کند. الیه رویه  (intermediate)د. الیه میانی گیرن

 دگی محافظت می نماید.شرایط جوی، رطوبت، تابش اشعه خورشید و سایش، ... پایدار بوده و در نهایت مجموع هر سه الیه سطح را در مقابل خور

ستورالعمل انتخاب سیستم اعمال رنگ و ضخامت الیه های آن در شرایط مختلف آب و هوایی از نظر آب و هوای خشک یا مرطوب متفاوت می باشد. در نهایت د

 پاکسازی سطح و رنگ آمیزی به شرح زیر توصیه می گردد.

 T1 روشرنگ آمیزی 

 استفاده می گردد. ((Indoorجهت سازه هایی که در محیط های با آب و هوای خشک و فضای سرپوشیده این روش 

  پاکسازی سطح کالسst3  مطابق استاندارد تمیز کازی دستی و فرچه زنیSSPC 

  ًالیه به شرح زیر  3میکرون در  120ضخامت الیه های رنگ مجموعا 

 رونمیک 40  آستر زینک فسفات آلکیدی  الیه اول 

 میکرون 40   میانی آلکیدی  الیه دوم 

 میکرون 40   رویه آلکیدی  الیه سوم 

 T2 روشرنگ آمیزی 

 استفاده می گردند. ((Indoorکه جهت سازه هایی که در محیط های نیمه مرطوب فضای سر پوشیده 

 الیه به شرح زیر می باشد: 3میکرون در  150و ضخامت الیه های رنگ مجموعاً  SSPCمطابق استاندارد  ½ SA2پاکسازی سطح کالس 

 میکرون 50  آستر زینک فسفات اپوکسی یا آستر زینک ریچ اپوکسی  الیه اول 

 میکرون 50     میانی اپوکسی پلی آمید  الیه دوم 

 میکرون 50     رویه اپوکسی پلی آمید  الیه سوم 

 T3 روشرنگ آمیزی 
 میکرون 180و ضخامت رنگ مجموعاً  ½ SA2استفاده می گردند پاکسازی سطح کالس  ((Outdoorجهت سازه هایی که در محیط های مرطوب و فضای باز 

  میکرون 60  آسترزینک ریچ اپوکسی  الیه اول 

 میانی   الیه دومMIO    60 میکرون 

 میکرون 60   رویه پلی اورتان  الیه سوم 
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 پیشنهادی جهت سفارش و امکان مقایسه انواع جرثقیلفرمهای  .7
 

 تاریخ درخواست:* نام شرکت:*
 : یریگشماره پی

 )توسط شرکت تیتان مشخص می شود(
 F-50-0010-00کد مدرک:  شماره تماس :* نام شخص درخواست کننده:*

 جدول مشخصات فنی اختصاصی جرثقیلهای سقفی ، دروازه ای و نیم دروازه ای

 مشخصه های پایه

 محل سایت نصب جرثقیل
 

 زیر سایبان    فضای آزاد     داخل سالن       وضعیت نصب

 دروازه ای   نیم دروازه ای    سقفی   نوع جرثقیل

 دو پل      تک پل    پل تعداد

 ظرفیت نامی)تن(
 

 دهانه)متر(
 

 برای جرثقیلهای

 دروازه ای و نیم دروازه ای 

 ندارد دارد  کنسول

  طول کنسول سمت چپ

  طول کنسول سمت راست

 طول مسیر)متر(
 

 ارتفاع باربرداری)متر(
 

 خیر بله  مسیر حرکت می کندآیا جرثقیل دیگری در همان 
در صورتی که بیش از یک جرثقیل در مسیر 

 قراردارد با شرکت تیتان مشورت شود

 سرعتهای حرکتی

 سرعت باالبری)متر بر دقیقه(
 

 سرعت حرکت عرضی)متر بر دقیقه(
 

 سرعت حرکت طولی)متر بر دقیقه(
 

 سیستم کنترل سرعت

 اینورتری دوسرعته باالبری حرکت

 اینورتری دوسرعته حرکت عرضی

 اینورتری دوسرعته حرکت طولی

 کابین رادیو کنترل پوش باتن * سیستم فرمان

 گروه کاری

 تجهیزات مکانیکیباالبر و 
 فشار کاری متوسط فشار کاری زیاد فشار کاری خیلی زیاد

M8 M7 M6 M5 M4 M3 

 و تجهیزات فلزی سازه
 فشار کاری متوسط فشار کاری زیاد فشار کاری خیلی زیاد

A6 A5 A4 A3 A2 A1 

 *نحوه برق رسانی

 کابل تخت و ریل فلزی کابل تخت و سیم بکسل عرضی

 شین برق کابل تخت و ریل فلزی کابل تخت و سیم بکسل طولی

 ندارد دارد *راهرو تعمیراتی

 .)*( برای در نظر گرفتن موارد خاص با شرکت تیتان مشورت شود
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 تاریخ درخواست:* نام شرکت:*
 : یریگشماره پی

 شرکت تیتان مشخص می شود()توسط 

 F-50-0010-00کد مدرک:  شماره تماس :* نام شخص درخواست کننده:*

 جدول مشخصات فنی اختصاصی جرثقیلهای بازویی  و انتقالی

 مشخصه های پایه

 محل سایت نصب جرثقیل
 

 زیر سایبان            فضای آزاد     داخل سالن       وضعیت نصب

 انتقالیبازویی   نیبازویی ستو         یبازویی دیوار      نوع جرثقیل

 ظرفیت نامی)تن(
 

 طول بازو)متر(
 

 ارتفاع ستون)متر(
 

 زاویه چرخش بازو)درجه(
 

 موتوری   دستی  مکانیزم چرخش بازو

طول مسیر)متر( برای جرثقیلهای 

  انتقالی

 ارتفاع باربرداری)متر(
 

 سرعتهای حرکتی

 سرعت باالبری)متر بر دقیقه(
 

 سرعت حرکت عرضی)متر بر دقیقه(
 

 سرعت حرکت طولی)متر بر دقیقه(
 

سیستم کنترل 

 سرعت

 اینورتری دوسرعته سرعت باالبری

 اینورتری دوسرعته سرعت حرکت عرضی

 اینورتری دوسرعته سرعت حرکت طولی

 رادیو کنترل پوش باتن *سیستم فرمان

 گروه کاری

 باالبر و تجهیزات مکانیکی
 کاری متوسط فشار زیادکاری  فشار

M6 M5 M4 M3 

 و تجهیزات فلزی سازه
 فشار کاری متوسط فشار کاری زیاد

A6 A5 A4 A3 

 نحوه برق رسانی

 کابل تخت و ریل فلزی کابل تخت و سیم بکسل در طول بازو

در طول سالن برای جرثقیلهای 

 انتقالی*
 شین برق کابل تخت و ریل فلزی کابل تخت و سیم بکسل

برای حرکت دورانی جرثقیلهای 

 بازویی
 Slip ring   کابل

 .)*( برای در نظر گرفتن موارد خاص با شرکت تیتان مشورت شود
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 ها جدول مشخصات فنی عمومی جرثقیل

مواد و تجهیزات 

 مصرفی

 سازندگان معتبر سازنده باالبر

 سازندگان معتبر سازنده موتور حرکت عرضی 

 سازندگان معتبر سازنده موتور حرکت طولی 

 )غیر برشی(فابریک  نوع ورق های فوالدی سازه

 St37-2 جنس ورق های فوالدی سازه پل

 St37-2 جنس ورق های فوالدی سازه کالسکه

 St37-2 فوالدی سازه کلگیجنس ورق های 

 Mo40فوالد آلیاژی  جنس چرخهای کلگی

 Mo40فوالد آلیاژی  جنس چرخهای کالسکه

 Mo40فوالد آلیاژی  جنس شفتها

 و ... ، سازندگان معتبر نظیر  بلبرینگها

 کنتاکتورها
 

 فیوزهای مینیاتوری
 

 بریکرها
 

 رله های کنترل فاز
 

 پوش باتن
 

 و ... Lenze،  سازندگان معتبر نظیر  اینورترحرکت طولی 

 و ... Lenze،  سازندگان معتبر نظیر  اینورترحرکت عرضی 

 سازندگان معتبر کابلها

 سازندگان معتبر رادیو کنترل

 سازندگان معتبر شینهای برق

 الکترود
 

 سازندگان معتبر رنگ

 یا باالتر   ST52 ریلهای حرکت عرضی
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 ها جدول مشخصات فنی عمومی جرثقیل

 تابلو های برق

 کوره ای سیستم رنگ آمیزی

 mm 1.5 ضخامت ورق ها

 به وسیله سوکت سیستم اتصال به کابلهای قدرت و فرمان

 دارا می باشد های سیگنال اعالم خرابی بر روی بدنه تابلو برق المپ

 باشددارا می  روشنایی داخل تابلو

 ژ و فرکانس سطوح ولتا
 400V - 50Hz – 3ph مدار قدرت

 48V- 50Hz مدار فرمان

 درجه حفاظت  تجهیزات برقی

 حداقل  IP54 تابلوهای برق

IP66 میکرو سوئیچ ها حداقل     

IP65 پوش باتن حداقل     

 سیستم های حفاظتی

 Under Voltageحفاظت  لیمیت سوئیچ های باالبری

 Over Voltageحفاظت  سوئیچ های,عرضیلیمیت 

 حفاظت از کارکرد در صورت دو فرمان همزمان ناسازگار لیمیت سوئیچ های طولی

 موتور باالبر از طریق ترمیستور داخل سیم پیچ   Over Loadحفاظت  حفاظت در برابر اضافه بار

 باالبرحفاظت اتصال کوتاه موتور  سنسور حرارتی ترمیستور موتور باالبری

 حفاظت اتصال کوتاه موتورهای کالسکه کنترل فاز

 حفاظت اتصال کوتاه موتورهای پل ) حرکت طولی( حفاظت اضافه بار قالب

 حفاظت اضافه بار موتورهای کالسکه  حفاظت حضور فاز

 حفاظت اضافه بار موتورهای پل ) حرکت طولی( حفاظت توالی فاز

 حفاظت ترانس مدار فرمان حفاظت ولتاژ موتورهای پل

 Emergency Stopحفاظت  حفاظت مستقل جریان موتورهای پل

 حفاظت جرثقیل در مورد برخورد با استوپرهای انتهای سالن حفاظت جلوگیری از تصادم جرثقیلهای مجاور یکدیگر

 انتهای مسیرحافظت ترولی در مورد برخود با استوپر  حفاظت حد گشتاور موتورهای پل ) حرکت طولی(

 حفاظت حد باال و پائین باالبر حفاظت مدار فرمان

 حفاظت حرکت معکوس جرثقیل حفاظت بروز خطا در اینورتر

 حفاظت زمین حفاظت افزایش دمای موتورهای پل ) حرکت طولی(

 مدارک مورد نیاز

 همراه با پیشنهاد فنی و مالی نقشه های طراحی سیستم

 قبل از شروع ساخت دستورالعمل های جوشکاری 

 قبل از شروع ساخت * دفترچه محاسبات

 قبل از حمل تجهیزات کتابچه نقشه های برقی

 قبل از حمل تجهیزات دستورالعمل های نگاهداری و کتابچه قطعات یدکی

 قبل از حمل تجهیزات طرح کنترل کیفی و کتابچه  کنترل کیفیت مطابق آن

 قبل از حمل تجهیزات تلرانسهای مجاز ساخت

 قابل استعالم استاصالت باالبر از سازنده اروپایی آن  برگ سبز گمرکی باالبر

 


