
تاوکرین چیست ؟

است کھ اجسام سنگین را تا ارتفاع معینی باال برده و سپس اقدام بھ جا بھ جایی آن در شعاع جرثقیل برجینوعیاورکرینت
ھای گوناگون می کند. با توجھ بھ قدرت مانور باالی تاورکرین در زمینھ ی باربرداری، از این وسیلھ در صنایع مختلف 

.استفاده می شود

تاورکرین چگونھ بھ وجود آمد؟

ھمواره برای ساخت سازه ھای عظیم بخصوص ھنگام کار در ارتفاعات زیاد از سطح زمین مشکالتی وجود داشت. حمل و 
سال ٧٠باال بردن مصالح و تجھیزات با وزن و حجم زیاد در سازه نیازمند نیرو و ھزینھ زیادی بود. این مشکل در حدود 

.گردیدپیش با ساخت نخستین تاورکرین تا حدود زیادی مرتفع
بوسیلھ یونانی ھای باستان اختراع شد و با نیروی کارگران و چھارپایان کار می کرد کھ برای ساختن تاورکریناولین

.ساختمان ھای بلند در آن زمان مورد استفاده قرار میگرفت و اجازه حمل اجسام سنگین بھ باالی بنای مورد نظر را می داد

:کاربردھای تاورکرین

برج سازی
سدسازی
سیلوسازی
پل سازی
ساختمان سازی
حمل کاال در بنادر
جا بھ جایی و بلند کردن قطعات سنگین و بزرگ مثل ژنراتورھا و قطعات بتنی و فلزی در صنایع

:انواع تاورکرین

.ھا بھ سھ دستھ ثابت، متحرک و باالرونده تقسیم می شوندتاورکرین

:تاورکرین متحرک خود در سھ نوع موجود است

تاورکرین ریلی.١



تاورکرین جاده ای.٢
تاورکرین شناور.٣

از قطعات ساده ای بھ شکل خرپا استفاده شده است. تاور کرین ھای متحرک شعاع عملیاتی تاور کریندر ساخت این
.وسیعی دارند و ارتفاع زیادی را تحت پوشش قرار میدھند

باالرونده روی بناھای در حال ساخت قرار می گیرند و با افزایش ارتفاع ساختمان باال می رود. از این نوع تاور تاورکرین
.نعت برج سازی و ساخت آسمان خراش ھا و پل سازی استفاده میشودکرین نیز در ص

اجزای تشکیل دھنده تاورکرین

.ھمھ تاور کرین ھا صرف نظر از نوع آن ھا دارای اجزای ثابتی ھستند

:انواع مختلفی دارند کھ تقریباً ھمگی از یک قانون در انجام کار و باربرداری تبعیت می کنندتاورکرین ھا

برداری تاورکرینقدرت بار

کند، این کار توسط قدرت باربرداری در تاور مبنی بر ساختار آن ھا می باشد کھ تا چھ تناژی را میتواند از روی زمین بلند
الکتروموتور انجام می شود و الکتروموتور بھ گیربکس و از گیربکس بھ درام یا ھمان وینچ متصل است و توسط وینچ 

رتفاع مورد نیاز دستگاه و رابطی بھ نام ھوک قالب بھ بار متصل می گردد . الزم بھ ذکر است مقدار نیاز سیم بکسل تا ا
پس از راننده و فرمان ھدایت، کلیھ سیستم فوق توسط یک سری میکروسوئیچ در حال کنترل است تا دستگاه بار بیش از حد 

.مجاز را (تناژ) از روی زمین بلند نکند و ایمنی دستگاه حفظ گردد

رت مانور بار بھ سمت جلو و عقب: شاریوتقد

پس از بلند کردن بار از روی زمین دارای مانور حرکت بار بھ سمت جلو یعنی دور از دستگاه (شاریوت بھ تاورکرین ھا
و حرکت بار بھ سمت عقب یعنی بھ سمت خود دستگاه (شاریوت بھ عقب) میباشند. البتھ الزم بھ ذکر است بار بیش جلو)

.مجاز تناژ دستگاه را توسط میکروسوئیچ ھای قطع کن کنترل کرده و از جلو رفتن آن خودداری میکنداز حد 

قدرت مانور گردشی: گردان

٣۶٠عالوه بر قدرت بلند کردن بار و حرکت آن بھ سمت جلو و عقب دارای قدرت جابجایی بار در شعاع تاورکرین ھا
گیربکس انجام می ٢یا ١الکتروموتور و ٢یا ١باشند. معموال این کار توسط درجھ و انتقال آن بھ ھر نقطھ ی دلخواه می 

.گیرد کھ جھت ایمنی آن نیز میکروسوئیچ ھایی تعبیھ گردیده کھ در مواقع لزوم از دور زدن بیجا جلو گیری مینماید

قدرت حرکت کلی دستگاه

طھ ای بھ نقطھ ی دیگر را دارا می باشند آن ھا جھت توانایی حرکت روی زمین و انتقال کلی دستگاه از نقتاورکرین ھا
خزیدن بر روی زمین متفاوت می باشند بعضی از آن ھا توسط قرار گرفتن روی ریل جابجا می گردند و گونھ دیگری از 
آن ھا روی زنجیرھایی کھ شباھت بھ زنجیر تانک دارند بر روی زمین حرکت می کنند و نوع دیگری از آن ھا بر روی 

.ھای بزرگی کھ ھمانند الستیک ھواپیما است حرکت می نمایندچرخ

کلیھ حرکت این دستگاه ھا معموال توسط الکتروموتورھای برقی و گیربکس ھای بسیار قوی کھ دارای ترمز ھای بسیار 
.قوی می باشند صورت می گیرد

تاورکرینافزایش ارتفاع

ثقیل موبایل انجام می گیرد جھت افزایش ارتفاع از قدرت خود پس از نصب و مونتاژ اولیھ کھ توسط جرتاورکرین ھا
مونتاژ دستگاه استفاده می کنند کھ مستلزم یکسری عملیات بسیار حساس می باشد و با اضافھ کردن سکشن (قطعھ ارتفاعی) 

بر تیپ و یا کشور ارتفاع می گیرد و با کم کردن آن ارتفاع آن نیز کم می گردد البتھ انواع گوناگون تاور کرین ھا بنا
.سازنده عملیات متفاوتی را دارا می باشند

توضیح اینکھ پس از ارتفاع استانداردی کھ سازنده ی دستگاه تعیین نموده است می بایست جھت ارتفاع بیشتر از استاندارد 
.توسط کمربند بھ نقاطی از ساختمان و یا سازه مورد نظر مھار گردد

می بایست توسط نیرو ھای متخصص و کار آزموده قرار … تفاع دھی، بستن کمربند و کلیھ مراحل نصب، مونتاژ، ار
.گیرد زیرا کوچکترین اشتباه می تواند آخرین اشتباه افراد باشد



:نکات ضروری برای انجام عملیات نصب و راه اندازی تاورکرین در ھر کارگاه

نوع بار.١
اندازه و شکل بار.٢
محل بار و میزان تغییر مکان مورد نظر بار.٣
ارتفاع الزم برای باال بردن بار.٤
شعاع عمل مجاز با توجھ بھ تاورکرین و نوع تیر آن.٥
وزن بار و ملحقات.٦
فضای کافی برای عملیات تیر و اتاقک.٧

اجسام سنگین را تا ارتفاع معینی باال برده و سپس اقدام بھ جا بھ جایی آن در شعاع ھای جرثقیل برجییاتاورکرین
گوناگون می کند. با توجھ بھ قدرت مانور باالی تاورکرین در زمینھ ی باربرداری، از این وسیلھ در صنایع مختلف استفاده 

.می شود

مشخصات جرثقیل برجی

فلش.١(Jib)
کنفلش.٢(Counter Jib)
نقطعات ارتفاعی (سکش.٣Mast section)تعداد آن طبق کاتالوگ سازنده
۴.قطعھ اصلی(Main base)
۵.گردان
۶.کلھ قندی(Cat head)
سیم بکسل ھا.٧:
 ۴×الف) قالب = طول کنفلش + طول فلش + ارتفاع

(٢×ب) شاریوت (سیم عقب = طول فلش و سیم جلو = طول فلش 
اری می شود (کاج، پالونی، قطعھ گیر، مونوریل، جک و پمپسیستم ارتفاع دھنده: با توجھ بھ نیاز خرید.٨)
وزنھ ھای کنترل باالنس: مقدار و تعداد آن طبق دستورالعمل کارخانھ سازنده.٩
محاری ھا.١٠(Tie bar)
کابین استقرار اپراتور.١١
تابلو برق ھا.١٢
کابل ھای ارتفاعی: طول آن برابر طول ارتفاع خریداری شده.١٣



١۴.سیستم نصب:
الف) کالسکھ (بوژی ھا، شاسی کالسکھ، وزنھ ھای بتونی): باید قابلیت ریل رو بودن را داشتھ باشد و با توجھ بھ 

.شرایط روی ریل نیز نصب شود
ب) پایھ تثبیت: (غرق در بتون)این سیستم معموال در پروژه ھای با فضای نصب کمتر استفاده می شود و ھمیشھ 

.اقی خواھد مانددر فنداسیون ب

جرثقیل برجیقدرت باربرداری

قدرت باربرداری در تاور مبنی بر ساختار آن ھا می باشد کھ تا چھ تناژی را میتواند از روی زمین بلند کند، این کار توسط 
وینچ الکتروموتور انجام می شود و الکتروموتور بھ گیربکس و از گیربکس بھ درام یا ھمان وینچ متصل است و توسط 

مقدار نیاز سیم بکسل تا ارتفاع مورد نیاز دستگاه و رابطی بھ نام ھوک قالب بھ بار متصل می گردد. الزم بھ ذکر است 
پس از راننده و فرمان ھدایت، کلیھ سیستم فوق توسط یک سری میکروسوئیچ در حال کنترل است تا دستگاه بار بیش از حد 

.و ایمنی دستگاه حفظ گرددمجاز را (تناژ) از روی زمین بلند نکند

قدرت مانور بار بھ سمت جلو و عقب: شاریوت

تاورکرین ھا پس از بلند کردن بار از روی زمین دارای مانور حرکت بار بھ سمت جلو یعنی دور از دستگاه (شاریوت بھ 
م بھ ذکر است بار بیش از جلو) و حرکت بار بھ سمت عقب یعنی بھ سمت خود دستگاه (شاریوت بھ عقب) میباشند. البتھ الز

.حد مجاز تناژ دستگاه را توسط میکروسوئیچ ھای قطع کن کنترل کرده و از جلو رفتن آن خودداری میکند

قدرت مانور گردشی: گردان

٣۶٠تاورکرین ھا عالوه بر قدرت بلند کردن بار و حرکت آن بھ سمت جلو و عقب دارای قدرت جابجایی بار در شعاع 
گیربکس انجام می ٢یا ١الکتروموتور و ٢یا ١آن بھ ھر نقطھ ی دلخواه می باشند. معموال این کار توسط درجھ و انتقال

.گیرد کھ جھت ایمنی آن نیز میکروسوئیچ ھایی تعبیھ گردیده کھ در مواقع لزوم از دور زدن بیجا جلوگیری مینماید

قدرت حرکت کلی جرثقیل برجی

زمین و انتقال کلی دستگاه از نقطھ ای بھ نقطھ ی دیگر را دارا می باشند آن ھا جھت تاورکرین ھا توانایی حرکت روی
خزیدن بر روی زمین متفاوت می باشند بعضی از آن ھا توسط قرار گرفتن روی ریل جابجا می گردند و گونھ دیگری از 

و نوع دیگری از آن ھا بر روی آن ھا روی زنجیرھایی کھ شباھت بھ زنجیر تانک دارند بر روی زمین حرکت می کنند 
.چرخ ھای بزرگی کھ ھمانند الستیک ھواپیما است حرکت می نمایند

کلیھ حرکت این دستگاه ھا معموال توسط الکتروموتورھای برقی و گیربکس ھای بسیار قوی کھ دارای ترمز ھای بسیار 
.قوی می باشند صورت می گیرد
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