
  

Chương: CẦN TRỤC TỰ HÀNH

Cần trục tự hành: + Có thể đi lại trong phạm vi khá rộng.
   + Sử dụng trong công tác bốc dỡ và xây lắp
   + Có đủ bốn động tác cơ bản: nâng hạ vật, thay đổi tầm với, di 
      chuyển và quay

Các cần trục tự hành có cấu tạo hầu như giống nhau, chỉ khác ở bộ phận bánh xe di 
chuyển và được chia ra:

+ Cần trục ôtô
+ Cần trục bánh hơi
+ Cần trục bánh xích.
+ Cần trục máy kéo



  

1. cần trục ôtô:
+ Cần trục ôtô chỉ có một bộ phận phát lực: động lực được truyền ra các cơ cấu thao 
tác qua một hộp chuyển công suất.
+ Cần trục có 2 bộ phận phát lực: một đặt ở đầu xe để làm xe chạy, một đặt ở sàn quay 
để truyền động lực cho tời nâng vật , nâng cần và làm quay cần
+ Cần trục có hai cabin điều khiển.
+ Cần trục có một cabin điều khiển

* Khi nâng vật nặng phải sử dụng chân chống để đỡ tải cho các bánh hơi và để tăng độ 
ổn định về mọi phía cho cần trục mang vật nặng, nhưng điều này lại gây bất tiện khi cần 
trục phải di chuyền nhiều chỗ. Nếu không dùng các chân chống thì sức nâng của cần 
trục giảm đi 3 -4 lần



  



  

2. Cần trục bánh hơi:
Cần trục bánh hơi được lắp trên một giá xe đặc biệt, cự ly giữa các bánh xe khá rộng 
nên cần trục khá ổn định, nhưng khi cẩu vật nặng vẫn cần tựa trên các chân chống.
Cần trục bánh hơi khoẻ không thua cần trục bánh xích mà giá thành lại rẻ hơn, thường 
được sử dụng trong xây dựng  các công trình công nghiệp và trong lắp ráp các thiết bị 
công nghệ.



  

3. Cần trục bánh xích:
Cần trục bánh xích có độ cơ động cao, vì nó có thể đi trên bất kỳ loại đường nào, cả ở 
những nơi chưa có đường.
Cần trục bánh xích có độ ổn định lớn, không phải sử dụng các chân chống khi cẩu vật 
nặng

Để lắp ghép những công trình cao, rộng người ta trang bị thêm cho cần trục bánh xích 
một mỏ cần hoặc cải tiến thành dạng giống cần trục tháp



  

Ứng dụng: Bài 7: Xác định tốc độ các chuyển động cơ bản của cần trục tháp 
và cần trục tự hành



  



  

TÍNH TOÁN XE NÂNG TỰ HÀNH
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