
                                                                               
 

 

 

 

 

تاور کرین و موارد ایمنی در استفاده از آنمعرفی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی یکی از دستاوردهای مهم یا جرثقیل برج تاور کرین

باشد که ساختارهای متفاوتی بنا به نوع توقع بشری می

سازی، سدسازی، های برجباشد و در زمینهکاربر را دارا می

 .شودمی گرفته کار به …سازی و سیلوسازی، پل

های های متفاوت با باربرداریتواند در ارتفاعتاور کرین می

دهی نماید و چون های متفاوت خدمتشعاعمتفاوت در 

ی باربرداری جهت قدرت مانور بسیار باال در زمینه

توجه قشر عظیمی ، باشدهای گوناگون را دارا میادهاستف

 خود به …سازی و ی برجاز صنعتگران را چه در زمینه

 .تاس داده اختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد ایمنی استفاده از تاور کرین
 

 

 شخص توسط باید فقط( کرین تاور) برجی های جرثقیل

 افراد توسط و شوند برچیده و برپا صالحیت دارای

 صورت در. گیرند قرار بازرسی و بازدید مورد متخصص

 به صحیح برچیدن و برپایی جهت الزم های آموزش لزوم

 .شود داده کار این در درگیر افراد

جرثقیل های برجی باید توسط اپراتورهای دارای 

صالحیت و آموزش دیده راهبری شوند. اپراتورها می 

بایست از سالمتی جسمی و روحی برخوردار بوده و 

مشکالت بینایی و شنوایی نداشته باشند. هم چنین 

اپراتورها می بایست قادر به کنار آمدن با شرایط مختلف 

)مدیریت کردن شرایط( در سایت های عملیاتی مختلف 

 .باشند

ور جهت جابجایی بار، نیاز به کنترل و در جایی که اپرات

راهنمایی شخص دیگری داشته باشد، می بایست فردی 

متبحر برای برقراری ارتباط با اپراتور توسط بی سیم ) 



                                                                               
 

 

سیگنال های رادیویی( یا حرکات دست در نظر گرفته 

 .شود

اپراتور تاور کرین میبایست بازرسی های روزانه و هفتگی 

د و زمان کافی برای این بازرسی در از دستگاه را انجام ده

نظر بگیرد.گزارش این بازرسی باید به صورت مکتوب تهیه 

 شده و نگهداری شود.

اپراتور جرثقیل می بایست به سرعت باد حین بلند کردن 

و جابجایی بار توجه کافی داشته باشد و از اختیارات الزم 

برای متوقف کردن باربرداری به علت وزش باد شدید ، 

 .رخوردار باشدب

 چرخش جهت کافی فضای بایست می همواره کرین تاور

 .باشد داشته

 به مشغول سایت یک در جرثقیل چند یا دو که هنگامی

 جلوگیری برای یک هر کاری مجاز ارتفاع باید هستند کار

 .شود مشخص برخورد هرگونه از

 سبکتر باربرداری ظرفیت با کوچکتر برجی های جرثقیل

 های روش از که هستند مناسب هایی پروژه برای معموال

 می استفاده وساز ساخت در( …و بتن آجر، با)  سنتی

 نصب های جرثقیل از معموال شرایط این در البته. کنند

 می استفاده( کارگاهی و متحرک) کامیون روی بر شده

 .شود

 معموال بیشتر باربرداری ظرفیت با بزرگتر های جرثقیل

 پیش قطعات از که شوند می استفاده هایی پروژه برای

 برای که میکنند استفاده ساز و ساخت برای ساخته

 باال ظرفیت با هایی جرثقیل به نیاز قطعات این جابجایی

 .داریم

 طبق جرثقیل به متصل بار وزن استاتیک، شرایط تحت

 .رود فراتر واژگونی بار میزان درصد ۶۷ از نباید بار جدول

 ، جرثقیل به متصل بار وزن وزد، می باد که شرایطی در

 فراتر واژگونی بار میزان درصد۷۷ از نباید بار، جدول طبق

 .رود

 بوم طول بوم، طول به بستگی ها جرثقیل این پایداری

 و تعادلی های وزنه استقرار دو، هر از ترکیبی یا کمکی

 طبق ها جرثقیل گونه این بار جدول و دارد برج ارتفاع

 .شود می تنظیم سازنده توسط شده ذکر موارد

 جرثقیل، بر وارد باد جهت و سرعت از شده ناشی نیروهای

 .دارند فراوانی تأثیر دستگاه پایداری بر

 بر وارده نیروهای تأثیر بار، با جرثقیل حرکت صورت در

 .شوند اعمال مجاز بار میزان تعیین در باید دستگاه

 جبری جمع که است هنگامی جرثقیل واژگونی آغاز

 دستگاه پایداری نیروهای جبری جمع با واژگونی نیروهای

 .شوند می برابر

باید دارای ضامن ایمنی  جرثقیل ها قالب این گونه ها

 .شدبا

 توسط باربرداری عملیات هنگام و جرثقیل نصب از پس

 جرثقیل دسترس قابل نواحی از عملیات دستگاه،ناظر

 سکوهای روی در شده رها اضافه مواد وجود به نسبت

 خارج را آنها وجود صورت در و آورده عمل به بازدید کاری

 .نکند ایجاد پایین به سقوط خطر تا کند می

 جابه برای جرثقیل ی راننده و نگهداری و تعمیر پرسنل

 از باید دستگاه از پایین یا باال هنگام دستی ابزار جایی

 ذکر به الزم. نمایند استفاده مخصوص های پشتی کوله

 حداکثر از تر سنگین بارها و ابزارآالت باالبردن برای است

 قرقره و طناب کمک با)  دستی جایی جابه برای بارمجاز،

 .است کیلوگرم ۲۵( 

 از جلوگیری برای( پایه) زمین به کرین تاور اتصال محل

 تا فلزی یا چوبی های نرده توسط باید متفرقه افراد ورود

 باید حفاظتی های نرده. شود گذاری حفاظ متر دو ارتفاع

 ناظر و اپراتور دست در آن کلید و باشند داشته قفل

 خطر مانند ایمنی و دهنده هشدار عالئم. باشد عملیات

 .شود نصب محل در باید اشیاء سقوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


