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بازرسی، نگهداری تعمیرات 

 و راهبری

 های سقفیجرثقیل
بر اساس الزامات 

 ASMEاستاندارد 
 

های بازرسی اپراتوری، )همراه با چک لیست

 مکانیکی، الکتریکی(

 
 

 گردآورندگان:

 مهندس ابراهیم احمدپور مبارکه

 مهندس پیمان پناهی مسجدی
 (کارشناس حقیقی سازمان ملی استاندارد ایران)
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 13۵2 -پور مبارکه، ابراهیم، احمد : سرشناسه

نام  عنوان و 

 پديدآور
یرات و راهبرری  : هداری تعم بازرسی، نگ

هررای سررقری بررر اسررات ا  امررات جرثقیل

)همررراب بررا  رر   ASMEاسررناندار  

های بازرسی اپراتروری، مارانیای،  یست

ا انريارررریول مو ررررران ابررررراهیم 

 مسجدی.یپیمان پناه ٬احمدپورمبارکه

 .1392 ٬اصرهان: آسمان نگار : مشخصات نشر

 ص.: مصور )رنگیو ، جدول. 96 : مشخصات ظاهری

 5-94-6596-600-978 : لایر 80000 : شاب 

وضعیت فهرسرت 

 نويسی
 فیپا :

 جرثقیل : موضوع

 باالبرها : موضوع

 های ايمنیبینیپیش --جرثقیل  : موضوع

 13۵9 -پناهی مسجدی، پیمان،  : شناسه اف و ب

ر ب بنررررردی 

 کنگرب
: TJ1363/1392 2ب3ا ف 

ر ب بنررررردی 

  يويی
 621ل8۷3 :

شررررررررمارب 
 کنابشناسی ملی

: 3۴039۵1 

 (09131172642) آسمان نگار انتشارات 
بازرسی، نگهداری تعمیرات و راهبری  نام کناب:

 جرثقیل های سقفی

پیمان  -ابراهیم احمدپور مبارکه :گر آورندگان

 پناهی مسجدی

 سارا مؤمنیويراسنار و طراح جلد: 

 تومان 8000: قیمت

 1392اول/نوبت و سال  اپ: 

 جلد 1000تیراژ: 

-6596-94-5شمارب اسناندار  بین ا مللی کناب: 

600-978 

اين اثر محروظ و نوی کلیه حقوق ما ی و مع»

 «است مخصوص پديدآورندگان
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 ه پدر، مادر، همسر و فرزندان عزیزمتقدم ب

 ابراهیم احمدپور مبارکه

 تقدیم به پدر، مادر و خانواده ی عزیزم

 پیمان پناهی مسجدی

 

 که همیشه یاور و همراه ما در مراحل گوناگون زندگی بوده اند.
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 پیشگفتار:

یط ها، عملکرد، بازرسی، تعمیر ونگهداری و شرااین کتاب به الزامات، نیازمندی

ای پرداخته و شرایط و های سقفی و دروازهتست برای استفاده و کاربرد جرثقیل

ای )پل های سقفی و دروازه)جرثقیل ASME B30.21الزامات استانداردهای 

باالنشنین )رو نشین((، تک یا چند پل، جرثقیل با کالسکه )ترولی( باالنشین(، 

ASME B30.11 ن( وهای آویزا)سیستم تک ریلی جرثقیلASME 

B30.17 ای )باالنشنین )رونشین( (، تک پل های سقفی و دروازهجرثقیل

 پردازد. آیزان( می

کش نگهداری های پرسنل زحمتامیدواریم این کتاب راهگشای فعالیت

ان زیزمهای سقفی در کشور عتعمیرات، اپراتوری و ریگری ) باربند( جرثقیل

ه شاهدمشود در صورت لذا تقاضا می باشدباشد.هیچ کاری خالی از اشکال نمی

نی ت فهرگونه ایراد، اشکال و یا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شرک

ی آورمهندسی آروکو )آزما ریما اکسین( تماس حاصل نمائید.آرزومندیم گرد

 این مجموعه گامی هرچند کوچک در جهت توسعه صنعت کشور باشد.

 مهندسی برق آرا بخصوص مدیریتدر پایان از مجموعه پرسنل شرکت فنی 

تشکر  ند،امحترم، جناب آقای مهندس مهرداد مصدق که همواره پشتیبان ما بوده

 نمائیم.وقدردانی می

 
 

 

 



 

  5 .................................................................... جرثقیل های سقفی

 معرفی شرکت فنی مهندسی آروکو )آزما ریما اکسین(

نی فخدمات  آروکو)آزما ریما اکسین( با بکارگیری پرسنل مجرب در زمینه

 ریدات تجهیزات و خطوط تولید ،بازرسی فنی، خمهندسی، نگهداری و تعمیر

رسانی در صنایع مختلف کاال و تجهیزات، نصب وآموزش افتخار ،خدمت

 کشور و خطوط تولید آن را بر عهده داشته است.

 للی درالم ای ملی و بینآروکو همگام با علم روز اقدام به دریافت گواهینامه

 های مختلف نموده است.زمینه

 

  www.aroco.orgوب سایت:

 info@aroco.orgپست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aroco.org:%20پست
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 ها: گواهینامه

 مجوز فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن -

آالت راهسازی و کشاورزی  از گواهینامه بازرسی فنی ماشین -

 مرکز ملی تایید صالحیت ایران

 کانادا ALLIANCEحصیالت از موسسه گواهینامه آموزش وت -

، ی فنیهای فنی و مهندسی، بازرسهای آموزشی در زمینهمجوز برگزاری دوره

 مدیریتی، بازرگانی و عمومی تحت لیسانس آکادمی االینس کانادا

 گواهینامه تدوین استاندارد ملی از سازمان ملی استاندارد ایران -

و  های مدیریت کیفیتدر زمینهنویس و تدوین استاندارد ملی تهیه پیش

 فلزشناسی

 آمریکا GSAگواهینامه بازرسی فنی تجهیزات صنعتی از موسسه  -

د، ع فوالصنای ها، لیفتراک، باالبرها، تجهیزاتی بازرسی فنی جرثقیلدر زمینه  

 N.D.Tهای غیر مخربتست
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 مقدمه: 

اص خات ه از تجهیزهای صنعتی،استفاددر کشور ما،نیاز روز افزون به پیشرفت

 برای رسیدن به این هدف را به جایگاهی ضروری تبدیل کرده است.

وص )بخصها در فرایند تولیدباتوجه به نقش تجهیزات باالبری بخصوص جرثقیل

،اهمیت هاتولید فوالد( و از طرفی حساسیت آنها در بروز حوادث وایمنی انسان

 حیح،ه ای، بهره برداری صهای مداوم و دورانتخاب مناسب جرثقیل،بازرسی

 گردد.بیش از گذشته مطرح می

ده و سا در نگارش این کتاب همواره سعی شده،مفاهیم در صورت امکان به زبان

 در حجم اندک بیان گرددتا فراگیر بودن محتویات حفظ گردد.

رکه و مبا های آقایان مهندسین ابراهیم احمدپوردر پایان از زحمات و پیگیری

شش کو ها تالش ومسجدی که با استفاده از تجارب ارزشمند سال پیمان پناهی

-ودهام نمهای سقفی همت به تدوین این کتاب اقدی باالبرهاوجرثقیلدر زمینه

 نمایم.اند،تشکروقدردانی می

 مهندس مهرداد مصدق
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