
 

 

 خطروقوع جلوگیری از و  ایمن جرثقیلچگونگی نصب 

 

با  هاخراشآسمان. شودمیتصور  در دید عموم سنگینش آالتماشین، محیط خاکی و هاجرثقیلبا  وسازساختیک محل 

 عنوانبههستند تا  وسازساخت هایسایتهمواره در  هاجرثقیلروبرو هستند. ارتفاع  زیادی به لحاظ ساخت در هاییمحدودیت

ظیم عتبدیل به بخشی ضروری در هر پروژه  کهطوریبهافزایش یافته است  هاماشین. کاربرد عمل کنندزمین و آسمان پلی بین 

مناسبی نصب  طوربه هاجرثقیلمهم است که  کاری، دغدغهخطر و حفظ یک جریان بی. برای جلوگیری از اندشدهساختمانی 

 شوند.

. یابدمی کاهش ناشی از جابجایی مواد و مصالح ، تعداد حوادث و خطراتباشندنصب شده  درستیبه هاجرثقیلاگر 

رثقیل جنصب نکات  دربارهمقاله  در این .کردپیروی  هاآناز  بایدد دارند که ووج هاجرثقیل نصب مناسب برای هاییدستورالعمل

 بحث خواهیم کرد.

د. ن، نصب شواندشدههموار  هاپوشکفو  ایورقهبا پدهای  مناسببه میزان که  سختباید بر روی یک زمین  هاجرثقیل .1

. طول، عرض و ضخامت کنندمیمحکم تا از مشکالت معمول مانند شکستن یا خرد شدن جلوگیری  ایورقهپدهای 

 ی الزم برای مقاومت در برابر فشار انتقال بار و بار معلق وجود داشته باشد.تا ایمن دباشباید در تعادل مناسب 

کنترل ایمنی انجام شود.  هیئتیک تحلیل مناسب توسط مهندسان و  باید شروع شود، وسازساختقبل از اینکه  .2

 برطرف کردن مشکل قبل از رخ دادن آن مهم است.

 سازوساختآن سنجیده شود. امروزه، در  باربریباید بررسی شود تا قدرت  کنندمیکار  هاجرثقیلزمینی که روی آن  .3

 .شودمیاستفاده جرثقیل  نصب منظوربه زمینقابلیت  تائیدبرای از نفوذسنج 

طبیعی که مانند سنگ سخت غیر مصالحروی  هاجرثقیلتا  شودمیانجام  متراکمزمین با برداشتن سطح  بهسازی .4

 .باشدخشک  کامالا ان حاصل کنید که زمین قبل از نصب است، قرار بگیرند. اطمین



 

 

 .شودمی، در زمان عملیات بر روی پایه قرار دارد کهوقتیجرثقیل اعمالی مسئله ایمنی شامل مشخص کردن فشار  .5

ه ب امکانرا که به شما  افزارینرم حلراهبهترین همچنین  هاآنگرفته شود و  هاتولیدکنندهاز  تواندمیاطالعات الزم 

 .کنندمی، ارائه دهدمیرا  موقت نیروی واکنش پایه آوردن دست

 پایه بارتا ایمنی حفظ شود. حتی  آن باشد بیشتر از محدودهبرای جرثقیل باید موقت پدهای پایه ظرفیت باربری  .6

باید زمین  جرثقیل حین کار کردن، تاب خوردن. برای جلوگیری از پخش شود ایگستردهموقت هم باید روی سطح 

 سفت باشد.

ش را افزای وسازساختهزینه  تواندمیدر مورد اندازه پدهای جرثقیل مسئله مهمی است زیرا اندازه بزرگ  گیریتصمیم .7

 برای پدهای جرثقیل الزم است. ایاندازهدهد. ابتدا باید زمین را بررسی کنید تا تصمیم بگیرید چه 

را متوقف کنید. همچنین، در  هاجرثقیل باال بردنشدید، باید  موقت پدهای پایه اینکه متوجه خم شدن محضبه .8

بدین معنی است که تحمل فشار زمین  هاایند، کار متوقف خواهد شد. نصورتی که پدهای جرثقیل در زمین فرو رو

 کافی نیست. هاجرثقیل باال بردنبرای مقاومت در برابر فشار بار حاصل از 

رایج  هالجرثقینصب نامناسب  ناشی از های ناگهانیآسیباید نادیده گرفته شود. به دلیل اینکه نب وسازساختایمنی در محل 

ی هالجرثقیانتخاب  اندازهبهمناسب  تولیدکنندهمدیریت شود. انتخاب  ایماهرانهاست، این مسئله باید به شکل متبحرانه و 

 به شما ارائه دهد. اگر مراحل شدهتضمیناهی داشته باشد و خدمات اهمیت دارد. تولیدکننده باید یک گو تانپروژهمناسب، برای 

 .کنیدمی جوییصرفهدنبال کنید هم در زمان و هم در هزینه  درستیبهرا 

 مترجم: پوریا نخعی
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