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جرثقیل

و  بزرگ  اجسام  انتقال  برای  هستند  ماشین هایی  جرثقیل ها 

سنگین به جهات مختلف مانند باالبردن، پایین آوردن، و جابه 

جایی در عرض )افقی( که به دست برش امکان پذیر نیست. 

و  تخلیه  و  نقل  و  حمل  صنعت  در  جرثقیل ها  کلی  طور  به 
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این  از  بعضی  کرد  استفاده  روش  چند  به  می توان  جرثقیل ها  از  است.  کرده  باالیی  کمک  انسان  به  بارگیری 

دستگاه ها روی زمین و بعضی دیگر بر روی وسایل نقیله خاص نصب می شوند. در واقع می توان گفت که جرثقیل 

نوعی ماشین است که به وسیله قرقره و زنجیر و یا سیم  بکسل برای انتقال اجسام مورد استفاده قرار می گیرد. 

انواع جرثقیل: 1. جرثقیل سقفی 3. جرثقیل بازویی 2. جرثقیل دروازه ایی
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  Overhead Crane جرثقیل سقفی 
جرثقیل سقفی )Overhead Crane( برای انتقال کاال در سوله ها، انبارها و سالن های صنعتی مورد استفاده قرار 

می گیرد. این نوع جرثقیل روی دو ریل موازی باهم در طول سالن حرکت میکند، همچنین قالب آنها قابلیت حرکت 

در عرض و ارتفاع را دارد. جرثقیل های سقفی در سه نوع تک پل و دو پل و آویز طراحی و ساخته می شوند. 
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 1. جرثقیل سقفی تک پل

 2. جرثقیل سقفی دو پل

3. جرثقیل سقفی تک پل آویز 

این نوع جرثقیل قابل استفاده در محیط های 

ظرفیت  و  است  سالن ها  و  سوله ها  داخلی 

نوع  این  دارد.  را  تن   20 تا  اجسام  انتقال 

آن ها  عرض  که  سوله هایی  در  جرثقیل ها 

حداکرث 25 مرت باشد، )در موارد خاص می توان 

و  طراحی  بیشرت  عرض  و  بیشرت  ظرفیت  با 

ساخت آن را انجام داد( می تواند نیاز کارفرما 

از  کند.  تامین  کیفیت  باالترین  و  بهرتین  با  را 

صنعت های  در  سقفی  جرثقیل های  نوع  این 

انتقال اجسام و بارها با حجم  کوچک و برای 

پایین و در عرض کم استفاده می شود. 

جرثقیل های آویز )معلق( معموال بصورت تک 

می شوند.  ساخته  کم  های  ظرفیت  در  و  پل 

صنایع  در  جرثقیل ها،  این  نوع  ترین  خاص 

این  قالب  می شوند.  استفاده  سازی  هواپیام 

جرثقیل ها بیشرتین عرض سالن را پوشش داده 

و در سالن هایی که ستون های فلزی ندارند نیز 

قابل نصب و بهره برداری است. 

زیاد  عرض  و  ظرفیت  با  اجسام  انتقال  برای 

است.  پل  دو  سقفی  جرثقیل  گزینه  بهرتین 

به  نسبت  بیشرتی  کاربرد  جرثقیل  نوع  این 

جرثقیل  ساختار  دارد.  پل  تک  سقفی  جرثقیل 

پل  دو  که  است  شکل  این  به  پل  دو  سقفی 

که از ورق های فوالدی ساخته شده اند توسط 

دو کلگی )راهرب( که به آن متصل است عمل 

حرکت طولی را انجام می دهند. باالبر )وینچ( 

به کمک راهربها و کالسکه ها روی دو پل در 

عرض جرثقیل حرکت می کند.

 جرثقیل سقفی دو پل

 جرثقیل سقفی تک پل 

آویز   جرثقیل سقفی 
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مونوریل  جرثقیل های 
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به  که  است  جرثقیل  از  نوعی  مونوریل  جرثقیل 

و  سقفی  جرثقیل های  برای  جایگزینی  عنوان 

جرثقیل ها  این  می کند.  عمل  نقاله  تسمه های 

بیشرت برای انتقال مواد یا محصوالت در یک مسیر 

کاال  انبار  یا  و  کارگاه  در  دار  قوس  یا  و  مستقیم 

ساده  مونوریل  جرثقیل  طراحی  می شود.  استفاده 

است و می تواند بدون تغییرات اساسی با ساختار 

سوله سازگار باشد.

جرثقیل های مونوریل در محل هایی مورد استفاده 

قرار می گیرد که باربرداری فقط در طول مورد نیاز 

باشند و نیازی به انتقال بار در عرض نباشد. باالبر 

چهار حرکته )طولی و قالب( در زیر تیر طولی قرار 

گرفته و بار را در طول جا به جا می مناید. ظرفیت 

این جرثقیل ها محدود بوده )تا 10 تن( و بستگی 

به مقاومت تیر و سقف دارد. جرثقیل مونوریل به 

صورت دستی و برقی مورد استفاده قرار می گیرد. 

سبک،  در صنعت های  عموما  جرثقیل ها  نوع  این 

کاربرد  خودروسازی  صنعت  و  کوچک  انبارهای 

دارد.

مونوریل  تیر  طریق  از  می توانند  جرثقیل ها  این 

باربرداری  کارگاه ها  سقف  زیر  در  شده  نصب 

تیر  زیر  در  این دستگاه ها می تواند  ترولی  منایند. 

سیم  بصورت  مونوریل  جرثقیل  یک  کند.  حرکت 

بکسلی یا ترولی متصل است. 
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اجزای جرثقیل

جرثقیل از اجزای مختلفی تشکیل می شود که به بخش دو عمده مکانیکال و الکرتیکال تقسیم می گردد.

جرثقیل به صورت متام  اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک و یا بصورت متام دستی طراحی و ساخته می شود . به منظور 

افزایش بهره وری و ایمنی ، تجهیزات مختلفی مانند اینورتر ، رادیو کنرتل ، سیستم های ضد انفجار و ... قابل نصب 

و ارائه می باشد.

A

B

C

D
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پل ها بخش اصلی سازه جرثقیل می باشند 

جرثقیل  سوی  از  وارده  فشار  و  بار  که 

می دهند.  انتقال  چرخها  جعبه  به  را 

با  آلیاژهای  یا  فوالد  از ورق  پل جرثقیل 

استحکام و مقاومت باال ساخته می شود.

لذا  می باشند،  متحرک  جرثقیل ها  اینکه  دلیل  به 

بوسیله  اجزای مختلف آن می بایست  به  برق رسانی 

تجهیزات الکرتیکال صورت بپذیرد.

روی  باالبر  که  است  جرثقیل  از  بخشی 

حرکت  پل ها  روی  بر  و  شده  نصب  آن 

می کند و امکان دسرتسی قالب در عرض 

قدرت  انتقال  می سازد.  میرس  را  سالن 

ترولی از موتور گیربکس به چرخ های آن 

انجام می پذیرد.

باالبری  تجهیزات  انواع  برای  قالب 

از  اعم  جرثقیل  قالب  می گردد.  استفاده 

سیم بکسلی یا زنجیری وسیله ای متداول 

باالبر  توسط  کردن  بلند  و  گرفنت  برای 

معموالً  جرثقیل  قالب  است.  جرثقیل  یا 

از  اطمینان  برای  ایمنی  قفل  به  مجهز 

در  زنجیر  یا  بکسل  سیم  گرفنت  قرار 

اطمینان  و  جرثقیل  قالب  مناسب  محل 

یا چند  ایمنی است. قالب شامل یک  از 

قرقره داخلی می شود.

آوردن  پایین  و  کردن  بلند  عمل  که  است  ماشین  یک  باالبر 

در یک سطح عمودی را به خوبی انجام می دهد. برای بلند 

استفاده  مختلف  انواع   در  باالبر  از  سنگین   اجسام  کردن 

می شود. باالبر را می توان بدون شک مهمرتین جزء ازسیستم 

جرثقیل ها نامید. باالبر جرثقیل با استفاده از یک درام و یا 

یک چرخ که در آن سیم بکسل و یا زنجیر پیچیده می شود، 

کار جابجایی بار را انجام میدهد.

پل

)کالسکه( ترولی 

قالب

به صورت  و  از ورق  جعبه چرخ عموماً 

باکس ساخته شده و به دو طرف جرثقیل 

موتور  نیروی  کمک  به  و  میشود  بسته 

به  سالن  طول  در  را  جرثقیل  گیربکس 

حرکت در می آورد.

جعبه چرخ یا راهرب A

B

C

D

جرثقیل الکرتیکال  اجزای 
جرثقیل مکانیکال  اجزای 

برق تابلو 

برق رسانی سیستم های 

کنرتلی های  سیستم 

موتورها

باالبر
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جرثقیل دروازه ای در دو نوع تک پل و دو پل ساخته می شوند. این جرثقیل ها در انبارها و یا سایت های 

و حرکت  گرفته  قرار  پایه های عمودی  روی  ای  دروازه  پل های جرثقیل   قرار می گیرد.  استفاده  مورد  باز  رو 

پایه ها روی ریل های نصب شده بر روی زمین، حرکت طولی جرثقیل را مهیا می کند. ظرفیت و عرض دهانه 

در این جرثقیل ها محدودیت ندارد. برق رسانی به این جرثقیل ها معموال  توسط کابل جمع کن های فرنی و 

یا  موتوری انجام می پذیرد و کابل تغذیه آن در کنار پایه ها روی زمین در طول مسیر حرکت قرار می گیرد. 

نوعی از جرثقیل های دروازه ای را کنسول دار می گویندف پل های این جرثقیل ها از فاصله پایه های آن بلندتر 

بوده و می تواند بار را در خارج از پایه ها جابه حا مناید.

جرثقیل های دروازه ای به سه دسته تقسیم می شوند: 

     1. جرثقیل دروازه ای تک پل

     2. جرثقیل دروازه ای دو پل

     3. جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل دروازه ای



 جرثقیل دروازه ای دو پل
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اجسام  کردن  بلند  برای  انبار  از  خارج  در  عموما 

جرثقیل ها  نوع  این  می شود.  استفاده  سنگین 

ترولی،  نگهدارنده،  پایه  دو  پل،  دو  از  متشکل 

مکانیزم  متام  هستند.  باالبر  و  الکرتیکی  تجهیزات 

کنرتل  کابل  از  آویز  کلید  یا  و  راننده  کابین  از  ها 

می شود. برق رسانی توسط کابل و کابل جمع کن 

بصورت  عموماً  جرثقیل  پل های  می شود.  انجام 

جرثقیل   ظرفیت  با  مطابق  شده  جوشکاری  باکس 

ساخته می شود.

 جرثقیل دروازه ای تک پل 

جرثقیل دروازه ای تک پل  یکی از انواع جرثقیل های 

دروازه ای است که کاربردهای متنوعی دارد. این نوع 

بروی  بر  آن  پل  و  شه  ساخته  پل  یک  با  جرثقیل ها 

جرثقیل  دهانه  می گردد.  نصب  متحرک  پایه  عدد  دو 

دروازه ای تک پل تا حدود 40 مرت را پشتیبانی می کند 

و امکان باربرداری تا 15 تن را دارد. الزم به ذکر است 

به جرثقیل دروازه  نوع جرثقیل نسبت  این  که هزینه 

ای دو پل کمرت است زیرا سبک تر بوده و در صنایع 

سبک کاربرد زیادی دارد.

 جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای یک جرثقیل تک پایه است که 

برای ارائه راه حل های حمل و نقل کاال در تأسیساتی 

محدود  فضاهای  و  آالت  ماشین  وجود  دلیل  به  که 

مزیت  است.  آل  ایده  می شود،  مشکل  ایجاد  باعث 

آن  می توان  که  است  این  ای  دروازه  نیم  جرثقیل های 

وجود  قبالً  که  موجود  سقفی  جرثقیل های  زیر  در  را 

داشته اند نصب کرد. این یک پوشش کامالً گسرتده از 

از فضای  استفاده  این جرثقیل  را می دهد.  سطح کف 

شام را به حداکرث می رساند.
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جرثقیل بازویی
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متحرک دیواری  بازویی  جرثقیل 

بازویی دیواری جرثقیل های 

ستونی بازویی  جرثقیل 

دیوار،  مانند  بدون سقف  در فضاهای  تا  به مشرتی می دهد  را  امکان  این  متحرک  دیواری  بازویی  جرثقیل 

جرثقیل  این  از  کنند  استفاده  منی توانند  ابزار  و  تجهیزات  دیگر  از  که  ساختامن هایی  یا  و  شیبدار،  سطوح 

می توانند بهره بربند. این نوع جرثقیل ها قابلیت جابه جایی بار تا 10 تن را در طول و عرض مورد نظر دارند. 

جرثقیل بازویی دیواری یک پیشنهاد مناسب برای یک ایستگاه کاری نزدیک دیوار است. این نوع جرثقیل ها 

با ظرفیت تا 5 تن و گردش بازو تا 270 درجه و مجهز به محدود کننده ها، کاال شام را به راحتی انتقال دهند. 

است.  درجه   ۳۶۰ آن  پوشش  سطح  و  دارد  بار  ظرفیت  تن   5 تا  تسال  رشکت  ستونی  بازویی  جرثقیل های 

جرثقیل های بازویی دستگاهی مهم در فرآیند حمل و نقل در کارخانه هستند که هم به رسعت و هم دقت 

نیاز دارند. استفاده از آنها آسان است، حمل و نقل رسیع و ایمن بار را امکان پذیر می سازد. 

جرثقیل های بازویی )jib crane( معموال در محل هایی مورد استفاده قرار می گیرد که باربرداری روی 

سطح یک دایره و یا بخشی از آن موردنظر باشد. این جرثقیل ها با ظرفیت، ارتفاع و طول بازوی محدود 

)تا 5 تن و طول بازوی 6 مرت و ارتفاع حدود 6 مرت( ساخته می شوند. جرثقیل های بازویی در سه نوع 

جرثقیل بازویی دیواری متحرک، جرثقیل های بازویی دیواری، جرثقیل بازویی ستونی، طراحی، ساخت 

و نصب می شود.
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با   ... باربری و  ابعاد، ظرفیت ها، رشایط خاص  این دستگاه ها در 

در  تنوع  تولید می گردد.  و  نیاز سفارش دهنده طراحی  به  توجه 

جرثقیل ها به گسرتدگی تنوع در صنایع است. در صنایع و مشاغل 

مختلف، گاه نیاز به استفاده از جرثقیل هایی است که با توجه به 

نیاز سفارش دهنده طراحی و با استفاده از تجهیزات ویژه ساخته 

کشتی  فوالدسازی،  کارخانه های  مانند  بزرگ  صنایع  می شوند. 

نیازمند  معموال  آهن  راه  و  ترابری  و  راه  هواپیامسازی،  سازی، 

جرثقیل های خاص می باشند.

را مرتفع منی کند  نیازهای شام  هنگامی که یک جرثقیل معمولی 

شام  محیط  و  رشایط  با  مطابق  خاص،  طراحی  یک  به  نیاز 

ارتفاع  به  نیاز  شام  که  وقتی  می گردد.  نصب  و  ساخته  طراحی، 

باال،  ظرفیت های بسیار باال، رسعت جا به جایی باال، سیستم های 

ایمنی اضافه و رسیدن به حداکرث ارتفاع یا حداکرث دهانه دارید؛ 

ما پیشنهادات منحرص به فرد را در اختیار شام قرار می دهیم. ما 

در طراحی  دراز  سالیان  تجربیات  و  راهکارهای سفارشی  ارائه  با 

ارائه،  را  بهرتین دستگاهها  اجرای جرثقیل های خاص می توانیم  و 

اجرا و راه اندازی  کنیم. 

تشکیل  فلزی  سازه  را  جرثقیل  اصلی  بخش 

پل،  می گویند.  جرثقیل  پل  آن  به  که  داده 

را  سالن  امتداد  در  تیرحامل  دو  بین  فاصله 

دهانه جرثقیل می گویند.

مکانیزم  و  بار  وزن  براساس  جرثقیل ها 

بر  وارد  دینامیکی  و  استاتیکی  نیروهای 

به  و  می شود  طراحی  متعلقات  و  چرخ ها 

منظور بهرتین بهره برداری و کمرتین توقف 

حین عملکرد، بهینه ترین طراحی و ساخت 

صورت می پذیرد.

دهانه )ظرفیت( تناژ 

جرثقیل خاص و سفارشی
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تابلو برق با حفاظت باال در برابر گرد و غبار 

استاندارهای  اساس  بر  و  طراحی   IP55 با 

روز و با قطعات اروپایی و کلیه حفاظت ها 

اجرا  و  ساخته   IEC استاندار  اساس  بر 

می گردد.

باالبر و ترولی مکانیزمی است که در امتداد 

انجام  را  باالبری  عمل  و  کرده  حرکت  پل 

می دهد. باالبر بصورت افقی و باال و پایین 

حرکت می کند که در باالی بار قرار گرفته و 

بار را به نقطه هدف هدایت می کند.

برق تابلو  باالبر
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اجزای سازه جرثقیل شامل پل ها )Bridges(، جعبه چرخ ها )End Carriages( و 

چرخ ها )Wheels(، بخش هایی هستند که بر اساس ویژگی های جرثقیل، محاسبه، 

طراحی و ساخته می شوند. پل اصلی جرثقیل برمبنای ظرفیت جرثقیل و اندازۀ دهانه 

یا قوطی جوشکاری شده و منطبق بر استانداردهای  تیر استاندارد  به دو صورت 

صنعتی ساخته می شود.

جعبه چرخ های طولی جرثقیل به صورت فریم قوطی شکل ساخته شده و چرخ، 

بلربینگ و شفت تجهیز می شود.

ساخت سازه
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تا  انواع فوالد ضد سایش ساخته می شود و به سیستم گریس کاری بلربینگ مجهز می شوند  از  چرخ های جرثقیل 

بدین وسیله میزان استهالک و نیاز به تعمیر و تعویض آن ها کاهش یابد. جعبه چرخ ها توسط صفحات اتصال با 

پیچ و مهره به پل ها بسته می شوند.

و DIN صورت   ISO و  FEM و  CMAA اروپا و  امریکا  در  استاندارد ساخت جرثقیل  براساس  طراحی جرثقیل 

می گیرد. این طراحی مطابق با رشایط محیطی و نحوه کار جرثقیل انجام می پذیرد. اصول طراحی بر مبنای نیروهای 

وارده از بار بر روی سازه اعامل می شود. در طراحی سازه جرثقیل، فاکتورهای مهمی نظیر تنش های ترکیبی و میزان 

خیز دهانه سازه بر اساس استاندارد کنرتل می گردد. 
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نوار نقاله الستیکی
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میزمونتاژ و  رولیکی  میزهای 

الستیکی نقاله  نوار 

دستگاه ها  این  در  دهنده  انتقال  سطح  می شود.  استفاده  بندی  بسته  و  فله  مواد  انتقال  برای  دستگاه ها  این  از 

الستیک رول شده ای است که با توجه به ظرفیت انتقال در عرض های مختلف )50 تا 120 سانتی مرت( به صورت 

صاف و اج دار مورد استفاده قرار می گیرد. نوار نقاله الستیکی در طول های بلند به صورت ثابت و در طول های 

کوتاه به صورت پرتابل ساخته می شود.

قرار  استفاده  مورد  مواقعی  در  ها  دستگاه  این 

با  بندی  بسته  صورت  به  بار  انتقال  که  می گیرند 

باشد.  نظر  مورد  شیبدار  یا سطح  و  دست  نیروی 

رولیک های  دستگاه ها  نوع  این  در  انتقال  سطح 

بندی  بسته  به حجم  توجه  با  که  است  هرزگردی 

با فواصل معین در کنارهم قرار گرفته است. این 

دستگاه ها به صورت قوس دار نیز ساخته می شود.

زنجیری نقاله  نوار 
از این دستگاه ها رصفا برای انتقال بارهای بسته 

 )... و  پارچه  عدل  پاکت،  گونی،  )کارتن،  بندی 

این  در  دهنده  انتقال  سطح  می شود.  استفاده 

باتوجه  می باشد.  فلزی  زنجیره های  دستگاه ها 

این دستگاه ها در عرض های  به پهنای بسته ها، 

مختلف ساخته می شوند. نوارهای نقاله زنجیری 

تولید  پرتابل  صورت  به  کوتاه  طول های  در 

می گردد.
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باالبر



20

باالبر را می توان بدون شک مهمرتین جزء از سیستم جرثقیل ها نامید، زیرا باالبرها 

از  با استفاده  انجام می دهند. باالبر جرثقیل  بار را  پایین آوردن  وظیفه باالبردن و 

یک درام و یک چرخ که در آن سیم بکسل و یا زنجیر پیچیده می شود، بارها را باال 

و پایین می برد. باالبرها یا بصورت ثابت در یک نقطه مهار شده که فقط عمل باال 

و پایین را انجام می دهند و یا روی تیر افقی )تیر اصلی جرثقیل( قرار داده شده که 

عالوه بر حرکت باال و پایین حرکت چپ و راست را نیز انجام  می دهند. باالبرهایی 

که برای این منظور استفاده می شوند می بایست به ترولی یا کالسکه مجهز گردند. 

در جرثقیل های تک پل باالبرها مجهز به ترولی هستند که زیر یک تیر حرکت کنند، 

اما در جرثقیل دو پل باالبرها مجهز به کالسکه هستند که روی دو تیر اصلی )پل 

های اصلی( حرکت می کنند.

رابط بین قالب و بدنه دستگاه در این نوع باالبرها سیم بکسل بوده که بر روی درام پیچیده شده و 

باالبرهای سیم  انجام می دهد.  را  بار  آوردن  پایین  و  باالبردن  و عمل  انتقال قالب  باعث  درام  چرخش 

بکسلی فقط بصورت برقی ساخته شده و از ظرفیت 2 تن تا ظرفیت 1000 تن و ارتفاع قالب متنوع تا 

150 مرت میرس می گردد.

به صورت  می تواند  که  بوده  فضاهای کوچک  برای  به رصفه  و  اقتصادی  گزینه  یک  زنجیری  باالبرهای 

دستی، برقی، بادی ارائه گردد. باالبرهای زنجیری معموال در صنایع سبک استفاده می شوند. در باالبرهای 

زنجیری با کشیده شدن زنجیر بوسیله چرخ دنده ها عمل لیفت انجام می پذیرد. با استفاده از دستگاه 

کنرتل بار اضافی ) Load Limiter (  شام می تواند عالوه بر محافظت از قطعات مکانیکی باالبر خود 

از باربرداری بیشرت از ظرفیت هم جلوگیری منائید.

بهربرداری در  برای  تولیدات  الکرتو موتور گیروبکس ها و سایر  باالبرها،  از جمله  انفجار  تجهیزات ضد 

محیط  های پرخطر استفاده می شوند.

باالبرهای سیم بکسلی و زنجیری برقی ضد انفجار اشتال آملان در میان ایمن ترین باالبرها برای صنایع 

شیمیایی، پرتوشیمی، نفت، گاز، پاالیشگاهی، کارخانه های تولید رنگ، محیط های پر خطر گازی و غبار 

و... قرار دارند.

)Wire Rope Hoist( باالبرهای سیم بکسلی

)Chain Hoist( باالبرهای زنجیری

)Explosion Proof Wire Rope Hoist( باالبر ضد انفجار

1

2

3
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تجهیزات و قطعات

رشکت جرثقیل تسال با ارائه تجهیزات و قطعات انواع برندهای باالبر و قطعات جانبی جرثقیل و تجهیزات 

جا به جایی مواد و هم چنین خدمات رسیع و ارائه راهکارهای سفارشی، رسویس قطعات، ارائه خدمات، 

جزء الینفک و مهم هر تجارتی است. این تنها یک شعار نیست و رشکت جرثقیل تسال طی سالیان گذشته 

این امر را ثابت کرده است. امید است که با وجود خدمات پس از فروش گسرتده بتوانیم در کوتاه ترین 

زمان ممکن نسبت به رفع نیاز و پاسخگویی به مشرتیان خود اقدام منائیم.
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عنارص  ترین  مهم  از  یکی  رسانی  برق  سیستم های 

برق  سیستم های  در  است  باالبر  و  جرثقیل  سیستم 

سه  )شامل  دستگاه  تغذیه  بر  عالوه  می توان  رسانی 

از طریق سیستم های  نیز  را  کنرتلی  فاز( سیگنال های 

برق رسانی منتقل کرد .با توجه به تناژ جرثقیل و طول 

مسیر حرکت، سیستم های برق رسانی در کاربردها و 

انواع مختلف عرضه می گردد.

بخش  دو  به  رسانی  برق  کلی سیستم های  به صورت 

عمده تقسیم می شوند:

)Conductor Rail(  1.شینه های برق رسانی

)Festoon Cable(  2.کابل تخت و سی ریل

به  جرثقیل  الکرتوموتور  از  ترکیبی  بکس  موتورگیر 

همراه یک گیربکس به هدف کاهش در رسعت است 

و در نتیجه خروجی گشتاور، معکوس عملکرد رسعت 

خواهد بود. اگر گیربکس الحاقی یک کاهنده رسعت 

باشد )رسعت خروجی کمرت از رسعت ورودی است( و 

در نتیجه گشتاور خروجی افزایش می یابد. اگررسعت 

یابد، گشتاور خروجی کاهش می یابد.  افزایش  موتور 

گیربکس مجموعه ای از چرخ دنده بوده که می تواند 

به موتور اضافه شود.

 برق رسانی

گیربکس موتور   

TESLA
CRANE
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درام جرثقیل یکی از بخش های اصلی باالبر بوده و از لوله هایی با قطر و ضخامت باال ساخته می شود. 

با قطر سیم  ایجاد می شود. قوس شیارها مطابق  و قوس معین  گام  با  درام ها شیار هایی  روی سطح 

به دو دسته ساده و شیاردار  از قطر سیم بکسل می باشد. درام ها  بیشرت  اندکی  بکسل و گام آن ها 

و  ظرفیت  به  بسته  درام ها  باشد.  درام  شیارهای  جهت  در  می بایست  بکسل  سیم  می شوند.  تقسیم 

موتور  وسیله  به  درام  متفاوتی هستند. حرکت  گام  و  قطر  طول،  دارای  سازنده  و رشکت  باالبر  نوع 

پر می کند.  را  قرار می گیرد و رستا رس طول درام  و گیربکس صورت می گیرد. سیم بکسل روی درام 

قرار گرفنت منظم سیم بکسل بر روی درام به  وسیله ناظم سیم بکسل )کمربند باالبر( انجام می گیرد. 

چرخش درام و باز و بسته شدن سیم بکسل عمل باالبرداری را میرس می کند.

  درام
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لیمیت سوئیچ ها یا محدود کننده ها کاربردهای 

عملکرد  تنظیم  دارند.  صنعت  در  نامحدودی 

حرکت های مختلف در سیستم های جا به جایی 

از مهم ترین وظایف لیمیت سوئیچ ها می باشد. 

یک  می توانید  شام  برداری  بار  حرکت  در 

نزدیک  مانع  و  کرده  تعیین  بار  برای  محدوده 

شدن بار به باالبر شوید.

کنرتل  برای  مختلف  صنایع  در  سوئیچ  لیمیت 

شامرش  وضعیت،  منایش  حالت،  حد،  کردن 

لیمیت  دارد.  کاربرد  موارد  از  بسیاری  و  قطعه 

سوئیچ ها در صنایع به منظور تشخیص نزدیکی 

یا عدم وجود شی یا مواد یا عدم حضور به کار 

می رود. لیمیت سوئیچ ها در و ابعاد کوچک را 

میکرو سوئیچ می نامند.

ریموت کنرتل های صنعتی در صنایع و دستگاه 

جرثقیل،  جمله  از  دارد  کاربرد  مختلفی  های 

سازی،  راه  تجهیزات  مختلف،  آالت  ماشین 

تجهیزات باالبری، سیستم های اتوماسیون و ....

توسط یک  راه  دور صنعتی می تواند  از  کنرتل 

شخص و یا یک سیستم، اتوماسیون کنرتل شوند 

توسط  تواند  می  تولید  خط  یک  مثال  طور  به 

ایستگاه  اتوماسیون و تعریف چند  یک سیستم 

کاری و قرار دادن یک سیستم کنرتلی در اختیار 

اپراتور یک خط کامل را هدایت کرد.

و  ارسال  را  شده  ریزی  برنامه  عملکرد  رله 

جرثقیل یا هر ماشین صنعتی آن را اجرا می کند. 

لحاظ  به  صنعتی  کنرتل  ریموت  دستگاه  یک 

از  باید  تولید  ماشین آالت و خطوط  حساسیت 

عملکرد باالی ایمنی برخوردار باشد.

 لیمیت سوئیچ

 ریموت کنرتل


