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اطﻼعات سيم بكسل
طناب فوﻻدي )سيم بكسل(

عنوان طناب فوﻻدي )سيم بكسل ( هم در مورد طنابهاي فوﻻدي قدرتمندي به كار ميرود كه در معادن مورد
استفاده است و هم در مورد طنابهاي فوﻻدي ظريفي كه در ترمز دوچرخه ها مصرف ميشود .اين عنوان هم در
مورد طنابهاي ثابتي كه پلهاي معلق را با نيروي فوق العاده نگهداري ميكند و هم درباره طنابهاي مورد
استفاده در آسانسور و جرثقيل ها كه هميشه در حال حركت هستند به كار ميرود .بنابراين طنابهاي فوﻻدي
ميتوانند انوع مختلف و كاربردهاي گوناگون داشته باشند.
منظور از طناب فوﻻدي به طور كلي مجموعهاي از مفتولهاي فوﻻدي است كه بدنه واحدي را تشكيل ميدهند.
طناب فوﻻدي شامل يك بخش مركزي بنام مغزي است كه چند رشته )استرند( به دور آن بصورت مارپيچ تابيده
ميشود .هر رشته از چند مفتول كه به طور مارپيچ دور يك مفتول مركزي قرار ميگيرد ،تشكيل ميشود.

طناب فوﻻدي از نظر جنس مفتول:

بطور كلي طنابهاي فوﻻدي از يكي از سه نوع ماده اوليه زير ساخته ميشوند:
 -١مفتول فوﻻدي بدون روكش يا غير گالوانيزه :اين نوع مفتول معمو ًﻻ براي طنابهايي مورد استفاده قرار
ميگيرد كه عامل فرسايش در تعيين طول عمر مفيد طناب نقش مهمتري داشته و طناب كمتر در معرض عوامل
ايجاد كننده زنگزدگي قرار دارد .هنگام مقايسه اثرات فرسايش و از هم گسيختگي با اثرات زنگزدگي ،بايد به
خاطر داشت كه حتي يك طناب فوﻻدي با مفتول بدون روكش را هم ميتوان تا اندازهاي با روغنكاري كافي،
مناسب و در فواصل زماني منظم در مقابل زنگزدگي محافظت نمود.
 -٢مفتول فوﻻدي گالوانيزه :اين نوع مفتول كه داراي روكش يكنواخت روي ميباشد در برابر زنگزدگي بر اثر
آب دريا ،هوا ،رطوبت و ساير عوامل مشابه مقاوم است ،بنابراين طنابهاي فوﻻدي گالوانيزه در صنايع كشتيراني،
شيﻼت ،مرغداريها و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند.
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 -٣مفتول فوﻻدي استينلس استيل :طنابهايي كه از اين نوع مفتول ساخته مي شوند عﻼوه بر مقاومت بسيار باﻻ
در برابر زنگزدگي در مقابل حرارت نيز تا  ١٠٥٠درجه سانتيگراد مقاوم بوده و در صنايع شيميايي ،غذايي و
دارويي مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين مقاومت باﻻيي در برابر اثرات مخرب آب دريا دارند.
نيروي كششي مفتول فوﻻدي

مفتول فوﻻدي ،با توجه به كاربرد مورد نظر ،با نيروهاي كششي مختلفي توليد ميگردد .براي توليد طناب فوﻻدي،
نيروي كششي مفتول مورد استفاده در محدوده زير خواهد بود:
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مغزي طناب فوﻻدي

مغزي طناب فوﻻدي بخش مركزي طناب است كه رشتهها به دور آن تابيده ميشوند .نقش مغزي نگهداري
رشتههاي طناب ميباشد .بنابراين بايد قطر آن به اندازه كافي بزرگ باشد تا در هنگاميكه طناب زير بار است مانع
تماس بين رشته ها باشد.
مغزي طناب فوﻻدي ميتواند اليافي يا فوﻻدي باشد.
مغز فوﻻدي ممكن است خود يك طناب فوﻻدي مستقل باشد كه در اين صورت به آن مغزي طناب فوﻻدي
مستقل ) (IWRCميگويند .در مورد طنابهاي با قطر كمتر از  ١٠ميليمتر مغزي فوﻻدي معموﻻً يك رشته مفتول
فوﻻدي ) (WSCخواهد بود.
مغزي اليافي ) (FCاز الياف مصنوعي يا الياف طبيعي تشكيل ميشود .اگرچه هنوز استفاده از كنف طبيعي در
ساخت طناب فوﻻدي متداول است ،وليكن الياف مصنوعي نظير پليپروپيلين به طور روز افزون به عنوان مغزي
طناب فوﻻدي مورد استفاده قرار ميگيرند.
ﻻزم به ذكر است كه از مغزي فوﻻدي موقعي استفاده ميشود كه نيروي كشش و استحكام طناب بيشتر از عوامل
ديگر مورد نظر باشد .در حاليكه در مورد مغزي اليافي قابليت انعطاف طناب نسبت به نيروي كشش آن اهميت
بيشتري دارد.
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انواع تاب طنابهاي فوﻻدي

طنابهاي فوﻻدي از نظر نوع تاب به دو نوع معمولي و لنگ ) (Langبشرح ذيل تقسيم ميشوند:
 -١طنابهاي با تاب معمولي :هنگاميكه جهت تاب مفتولها در يك رشته مخالف جهت تاب رشتهها باشد.
اين نوع طناب ميل كمي به از هم باز شدن يا گره خوردن داشته و در برابر فشار ،لهيدگي و تغييرشكل مقاومت
بيشتري دارد .در عوض مقاومت آن در برابر سايش و قابليت انعطاف طناب كمتر از طنابهاي با تاب لنگ
ميباشد.
 -٢طنابهاي با تاب لنگ :در اين نوع تاب كه به نام  John Langانگليسي ثبت شده ،جهت تاب مفتول در
يك رشته با جهت تاب رشتهها در طناب يكي ميباشد .مقاومت طنابهاي با تاب لنگ در برابر سايش بيشتر از
طنابهاي با تاب معمولي ميباشد اما بايد هنگام كار با آنها مراقب بود تا طناب گره نخورد و يا از هم باز نشود.
چون اين نوع طناب ميل زيادي به از هم باز شدن دارد ،از آن در مواردي استفاده ميشود كه هر دو سر طناب
مهار شده باشد.
بطور كلي كاركردن با طنابهاي با تاب معمولي آسانتر است و كاربرد متداولتري دارد .اما در مواردي مثل
آسانسورهاي باري و مسافري كه مقاومت بيشتر در برابر سايش مورد نظر است ،تاب لنگ ترجيح داده ميشود.
طنابهاي راست گرد و چپ گرد

اصطﻼح راستگرد يا چپگرد مربوط به جهت تابيدن رشتهها در طناب ميباشد .طنابهاي راستگرد
متداولترين نوع طنابها هستند.
در شكلهاي باﻻ تابهاي مشروح نشان داده شده است .در اين شكلها جهت تاب به راست با حرف  Zو جهت
تاب به چپ با حرف  Sمشخص مي شود.
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مقايسه انواع بافت در طنابهاي فوﻻدي

طنابهاي فوﻻدي معموﻻً داراي يكي از چهار نوع بافت مشروح در زير مي باشند:
 -١بافت سيل ) :(Sealeدر نوع بافت سيل ،در هر رشته طناب تعداد مفتولهاي هر رديف كه دور مفتول
مركزي قرار ميگيرد مساوي هم است .قطر مفتولهاي رديف بيروني بيشتر از قطر مفتولهاي رديف دروني است
ولي در هر رديف قطر كليه مفتولها يكسان ميباشد .به علت ضخيم بودن مفتولهاي بيروني ،اين نوع طنابها
داراي مقاومت سايشي باﻻيي هستند.
 -٢بافت وارينگتون ) :(Warringtonدر بافت وارينگتون هر رشته طناب در رديف بيروني داراي مفتولهاي
ضخيم و نازك به صورت يك در ميان ميباشد .به علت تركيب مفتولهاي ضخيم و نازك در رديف بيروني،
طنابهاي وارينگتون داراي انعطاف بيشتري نسبت به طنابهاي سيل هستند.
 -٣بافت فيلر ) :(Fillerدر بافت فيلر قطر مفتولها در تمامي رديف ها مساوي است .در فضاي خالي بين
مفتولهاي رديف بيروني و رديف دروني مفتولهاي نازكي قرار ميگيرند كه فيلر ناميده ميشوند .طنابهاي فيلر
داراي سطح فلزي بيشتري بوده و از قابليت انعطاف و مقاومت سايشي باﻻتري برخوردار ميباشند.
 -٤بافت استاندارد ) :(Standardدر اين نوع بافت ،قطر كليه مفتولهاي تشكيل دهنده هر رشته يكسان است.
طنابهاي با بافت استاندارد به علت دارا بودن قابليت انعطاف باﻻ داراي كاربردهاي بسيار متنوعي در رشتههاي
گوناگون صنعتي هستند.
روغنكاري طناب فوﻻدي

طناب فوﻻدي به منظور محافظت در برابر زنگزدگي و كاهش اصطكاك بين مفتولها و رشتهها در جريان توليد
روغنكاري ميشود .از يك سو مغزي طناب فوﻻدي به علت اهميت نقش آن از روغن اشباع ميشود و از سوي
ديگر كليه مفتولهاي تشكيل دهنده يك رشته و كليه رشتههاي تشكيل دهنده طناب در طي بافت به روغن
مناسب آغشته ميگردند.
نوع روغنكاري بنا بر جنس مفتول ،كاربرد طناب و خصوصيات محل مورد استفاده متفاوت خواهد بود .در طول
مدت عمر مفيد طناب نيز ،روغنكاري آن بايد در فواصل زماني منظم ادامه يابد تا با جايگزيني روغن از دست
داده در اثر استفاده ،حداكثر محافظت در برابر زنگزدگي و سايش دروني به عمل آيد .روغنكاري طناب فوﻻدي
بهتر است در محلي صورت گيرد كه رشتهها كمي از هم باز ميشوند مثل هنگامي كه طناب از روي چرخ قرقره
عبور ميكند يا روي قرقره پيچيده ميشود .در اين صورت روغن بهتر جذب ميشود.
روغني كه براي روغنكاري مورد استفاده قرار ميگيرد ،بايد به راحتي در طناب نفوذ كند ،قسمتهاي داخلي و
سطح خارجي آن را بپوشاند ،با آب شسته نشود و در برابر زنگزدگي از طناب محافظت نمايد.
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مقاومت در برابر خستگي ) (Fatigueو فرسايش )(Wear

معمو ًﻻ مقاومت در برابر خستگي در نقطه مقابل مقاومت در برابر فرسايش قرار دارد .طنابي كه از تعداد زيادي
مفتول نازك تشكيل شده باشد بسيار قابل انعطاف است و مقاومت خوبي در برابر خستگي دارد و در مقابل طنابي
كه از تعداد كمي مفتولهاي ضخيم تشكيل شده باشد مقاومت باﻻيي در برابر فرسايش و ساييدگي خواهد
داشت.
اندازهگيري قطر طناب فوﻻدي

اندازهگيري قطر واقعي يك طناب فوﻻدي بايد در دو نقطه از طناب كه حداقل فاصله آنها از هم يك متر باشد،
صورت گيرد .در هر يك از اين دو نقطه بايد بيشترين فاصله بين دو انتهاي رشته مقابل هم با كوليس اندازهگيري
شود و سپس اين اندازهگيري با دو رشته عمود بر اين دو تكرار گردد .ميانگين چهار اندازه گيري كه بدين طريق
حاصل ميشود قطر واقعي طناب فوﻻدي خواهد بود .اين قطر معمو ًﻻ با قطر اسمي طناب اندكي تفاوت دارد .بر
طبق استانداردهاي آمريكا ،حد مجاز اين تفاوت ها از  -١درصد تا  ٤درصد براي طنابهاي ميليمتري و از صفر
تا  ٥درصد براي طنابهاي اينچي خواهد بود.

نحوه انبار كردن طناب فوﻻدي

مناسبترين مكان براي انبار كردن طنابهاي فوﻻدي جاهاي خشك و سرپوشيدهاي است كه هوا در آن به
راحتي جريان داشته باشد .قرقرهها يا كﻼفها نبايد با زمين يا ديوار تماس داشته باشند.آنها را ميتوان روي
پالتهاي چوبي كه روي زمين قرار گرفته انبار نمود .طنابهاي فوﻻدي انبار شده بايد در فواصل زماني منظم به
منظور اطمينان از عدم زنگزدگي مورد بازديد قرار گيرند و در صورت لزوم روغنكاري آنها تجديد گردد.
طرز باز كردن طناب فوﻻدي از روي قرقره و كﻼف

در باز كردن طناب فوﻻدي بايستي به شرح زير عمل نمود تا از گره خوردن آن كه موجب كاهش قابل مﻼحظه
نيروي كشش طناب ميگردد ،جلوگيري به عمل آيد:
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 -١باز كردن كﻼف :كﻼف را ميتوان با حركت دادن آن بر روي زمين صاف و هموار باز كرد .كﻼفهاي
سنگين را مي توان روي يك صفحه گردان قرار داده و با گرداندن صفحه طناب را با احتياط باز كرد.
 -٢باز كردن از روي قرقره :براي اين كار بايستي قرقره را روي پايهاي )چرخ دوار( سوار نمود بطوري كه
شافت يا ميلهاي از سوراخ وسط آن عبور نمايد تا بدينوسيله با چرخاندن قرقره طناب فوﻻدي در خط مستقيم باز
شود .در اين حال بايد مراقب بود كه طناب گره نخورد.

انواع اسلينگ ) (Slingو اتصاﻻت مربوط به طنابهاي فوﻻدي

براي وصل كردن طناب فوﻻدي به قطعات ديگر از انواع اتصاﻻت ميتوان استفاده كرد .متداولترين نوع اتصال
طناب فوﻻدي ،درست كردن حلقه در دو انتهاي طناب است كه اسلينگ ناميده ميشود و بر طبق يكي از سه
روش زير تهيه ميگردد:
 -١دو سر پرس كردن طناب فوﻻدي يا درست كردن حلقه و اتصال بست گلويي ) (Ferruleبه آن :در اين
روش حلقه ايجاد شده توسط پرس كردن بست گلويي فلزي به آن ،با استفاده از دستگاه پرس مخصوص محكم
ميشود .دو سر پرس در صورت اتصال صحيح و كيفيت مناسب بست گلويي ،يكي از مطمئنترين و متداولترين
انواع اسلينگها ميباشد كه ميتواند بيش از  ٩٠%نيروي كشش طناب فوﻻدي را حفظ كند.
 -٢استفاده از بست هاي  Uشكل) :(Wire rope gripsهنگام استفاده از اين بستها بايد نهايت دقت در
بستن صحيح آنها به عمل آيد .بدين ترتيب كه گودي  Uآنها بر روي بخش انتهايي طناب فوﻻدي قرار گيرد و از
حداقل  ٣بست براي هر حلقه استفاده شود و بر حسب لزوم بستها پس از محكم كردن اوليه ،بطور منظم محكم
شوند .بستهاي  Uشكل در صورت استفاده صحيح تا  ٨٠%نيروي كشش طناب فوﻻدي را حفظ ميكنند.
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 -٣درست كردن حلقه توسط دست يا گيس باف كردن طناب فوﻻدي  :اين روش كه توسط اشخاص ماهر و
با تجربه به كار گرفته ميشود ،در موارد خاص و يا هنگامي كه طناب فوﻻدي دو سر پرس در دسترس نباشد
مورد استفاده قرار ميگيرد .براي جلوگيري از آسيب رساندن به مفتولهايي كه احتماﻻً در انتهاي قسمت گيس
باف شده شكسته باشند ،بهتر است اين قسمت توسط بستن سيم پوشانده شود .حلقه گيس باف شده در صورت
بافت صحيح بين  ٧٥%تا  ٩٠%نيروي كشش طناب فوﻻدي را حفظ ميكند.
در هر يك از سه روش فوق ،براي جلوگيري از آسيب ديدن طناب بهتر است از تيمبل ) (Thimbleيا ركابي
استفاده شود ،به اين ترتيب كه تيمبل درون حلقه قرار ميگيرد و طناب فوﻻدي از شيار دور آن عبور ميكند.
تيمبلها انواع مختلف دارند ولي نوع معمولي آن براي تقريباً هر نوع كاربردي مناسب ميباشند.
سيم بكسل به عنوان وسيلهاي قابل انعطاف در دستگاههاي باﻻبر جراثقال و ديگر مكانيزمها به كار ميرود  .از
جمله مزاياي آن نسبت به ساير وسايل مشابه مثل زنجير  ،سبك بودن و اطمينان كار آن است.
سيم بكسل عمﻼً در موقع كار تحت شرايط نامناسب به طور آني قطع نميشود بلكه به علت تشكيل شدن از
تعداد زيادي سيم در اين مواقع و يا در اثر فرسوده شدن اول سيمهاي خارجي قطع ميشود و اين خود اعﻼم
خطري است كه به محض مشاهده بايد نسبت به تعويض آن اقدام نمود.
سيم بكسلها از سيمهاي فوﻻدي با مقاومت كششي حدود  KG/MM ١٣٠-٢٥٠ساخته شدهاند .
سيم بكسلهاي مورد استفاده در محيطهاي خشك از سيمهاي بدون روپوش تشكيل شده است ،در صورتيكه
سيم بكسل در محيطهاي مرطوب مورد استفاده قرار گيرد آن را گالوانيزه مينمايند كه در موقع گالوانيزه كردن به
علت عمليات حرارتي انجام شده سيم بكسل  ١٠%مقاومت كششي خود را از دست ميدهد.
سيم بكسلها توسط ماشينهاي مخصوص بافته ميشوند  ،بدين طريق كه ابتدا سيمها به صورت ﻻيههاي سيمي
پيچيده شده و بعد ﻻيههاي سيمي به صورت بكسل در ميآيد .اين دو عمل همزمان يا در دو مرحله انجام
ميگيرد .ﻻيههاي سيمي روي ﻻيه داخلي كه از جنس فيبر ،آزبست ،پﻼستيك و يا سيمهايي با فوﻻد نرمتر تشكيل
شده است پيچيده ميشود .سيم بكسلها از نظر بافت  ،تاب  ،مغزي  ،رشته و كﻼف تقسيم بندي ميشوند.
سيم بكسل از نظر تاب:

الف :سيم بكسل يكطرفه.

ب :سيم بكسل دوطرفه يا صليبي

 -١چنانچه جهت تاب كﻼف و تاب رشتهها هر دو در يك جهت تابيده شده باشد آن را سيم بكسل يك طرفه
مينامند.
 -٢اگر جهت تاب كﻼف و تاب رشتهها عكس يكديگر باشد  ،سيم بكسل دوطرفه يا صليبي ناميده ميشود.
 -٣اگر تاب كﻼفها و رشتهها عكس يكديگر باشد و كﻼفها يك در ميان به راست و چپ رشتهها تابيده
باشند  ،تركيبي گويند.
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سيم بكسل از نظر بافت:

سيم بكسلها از نظر بافت بر اساس جهت بافت كﻼفها نامگذاري ميشوند .اگر جهت كﻼفها از چپ به
راست تابيده باشند ،با عﻼمت  Zروي سيم بكسل نشان داده ميشود و آن را راست بافت گويند .اگر جهت
كﻼفها از راست به چپ تابيده شده باشد  ،با عﻼمت  Sروي سيم بكسل نشان داده ميشود و آن را چپ بافت
گويند.
جهت تهيه سيم بكسل بلند كننده بار از سيم بكسل صليبي راست بافت و چپ بافت استفاده ميشود.
سيمبكسلهاي صليبي يا دو طرفه نيروي كششي را بهتر تحمل ميكنند .سيم بكسلهاي يكطرفه ميل به باز شدن
و شل گرديدن بافتها و رشتهها دارند و قابليت انعطاف و مقاومت پوششي بيشتري را دارند ،اما كمتر در
جراثقالها مورد استفاده قرار مي گيرند .قابل توجه اين كه از سيم بكسلهاي يكطرفه جهت بلند كردن بار نبايد
استفاده شود.
پيچ سيم بكسلها و انواع آن:

 -١پيچ معمولي يا يكنواخت :در اين نوع سيم بكسل جهت پيچيده شدن سيمها در رشتههاي سيمي خﻼف
جهت پيچيدن ﻻيههاي سيمي در سيم بكسل است.
 -٢پيچ ﻻنگ :در اين نوع سيم بكسل جهت پيچيده شدن سيمها در رشتههاي سيمي در جهت پيچيدن ﻻيههاي
سيمي در سيم بكسل است.
هر كدام از اين دو نوع ،دو فرم راست پيچ و چپ پيچ دارد .در راست پيچ ﻻيه ها در جهت عقربههاي ساعت
پيچيدهاند و در چپ پيچ خﻼف آن .انتخاب سيم بكسل با پيچ معمولي يا ﻻنگ بستگي به نوع كار سيمبكسل و
راست پيچ و چپ پيچ بستگي به نوع پيچيدن سيمبكسل در هنگام كار كردن دارد.
ويژگيهاي سيم بكسل با پيچ معمولي :

 -١ساختمان آن ثابتتر است و دفرمه نميشود.
 -٢در مقابل لهيدگي و مچاله شدن مقاومت آن بيشتر است.
 -٣تحت بار كه قرار گرفت نميچرخد.
 -٤پيچهاي كوچك )گوشوارهاي( كه ايجاد زخم و خرابي در سيم بكسل ميكند در آن كمتر ايجاد ميشود.
 -٥جابجايي و بازكردن و بستن آن آسان است.
ويژگيهاي سيم بكسل با پيچ ﻻنگ :

 -١جابجايي و باز كردن و بستن آن مشكل است.
 -٢پيچهاي كوچك در آن بيشتر ايجاد ميشود.
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 -٣مقاومت لهيدگي و مچاله شدن آن كم است.
 -٤در صورتي كه دوسر آن گيردار نباشد دفرمه ميشود و براي جاهايي كه يك سر و يا دوسر آن بايد آزاد باشد
مناسب نيست.
 -٥چون سطح تماس آن با پولي )قرقرهها ( و طبلك )استوانه سيم جمع كن ( زيادتر ميشود ،در مقابل سايش
مقاومت بيشتري خواهد داشت.
سيم بكسل از نظر مغزي :

ﻻيه داخلي در مركز سيم بكسل براي نگهداري ﻻيههاي اصلي است تا ضمن كار و حركت كه ﻻيهها تحت
كشش و خمش قرار مي گيرند ،فرم خود را از دست ندهند .دو نوع ﻻيه داخلي در سيم بكسل مصرف مي شود:
 -١ﻻيه داخلي فيبري كنفي  ، f.cكنف يا پلي پروپيلن يا آزبست
 -٢ﻻيه داخلي فوﻻدي s.c

* ﻻيه داخلي فيبري كنفي يا :fiber main core
اين نوع ﻻيه از فيبر مصنوعي از درختان مانيﻼ و آزبست و پليپروپيلن تشكيل شده است .فيبر قبل از قرار گرفتن
داخل سيمبكسل بايد به روغن آغشته گردد تا ضمن اينكه از زنگ زدن سيم ها جلوگيري ميكند  ،امكان لغزش
ﻻيههاي سيمي روي ﻻيه داخلي هنگام كار باشد .اين نوع ﻻيه در مواردي كه حرارت محيط كار زياد است و سيم
تحت بار مورد لهيدگي قرار ميگيرد قابل استفاده نيست ولي قابليت انعطاف سيم بكسل زياد ميباشد.
آزبست و پليپروپيلن كه از پنبه تحت عمليات مختلف ساخته ميشود ،بهتر و مقاومتر از فيبر است  .سيمبكسل
مغزي كنفي را در در كارخانه داخل حوضچه مخصوص پر از روغن به مدت  ٢-٣ساعت در درجه حرارت
 ٨٠-١٠٠درجه سانتيگراد حرارت ميدهند تا روغن رقيق گرديده و كنف خاصيت روغنپذيري داشته باشد .در
موقع كار كه نيروي كششي به سيم بكسل وارد ميشود مقداري از روغنها در اثر فشار كﻼف از مغزي كنف
خارج شده و تمام رشته هاي سيم بكسل سرويس ميشوند  ،همين امر باعث طوﻻني شدن عمر سيمبكسل
ميگردد.
* ﻻيه داخلي فوﻻدي يا :wire main core
اين نوع ﻻيه از يك سيم يا چند سيم نظير ساير ﻻيههاي سيمي و در بعضي موارد با ساختمان پيچيدهتر از ساير
ﻻيهها تشكيل شده است  .معموﻻٌ از  ١٩سيم تشكيل شده و اغلب سيم بكسلهاي با قطر كمتر داراي اين نوع
ﻻيه داخلي ميباشند.معمو ًﻻ در مواردي كه قدرت و استحكام بيش از هر عاملي مدنظر است ،از سيم بكسلهاي
مغزي فوﻻدي استفاده ميگردد .مانند جراثقالهاي قسمت فوﻻدسازي يا نقاطي كه سيمبكسل تحت حرارت قرار
ميگيرد.
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مغزي در طنابهاي فوﻻدي قطر پائين معموﻻً به صورت يك كﻼف بافته ميشود اما در طنابهاي فوﻻدي با قطر
باﻻ خود آن يك طناب مستقل ميباشد كه در مركز طناب قرار ميگيرد و عمدهترين خواص آن اين است كه
براي كﻼفهاي بيروني حفاظت بيشتري را ايجادكرده و ضمن كار باعث دفرمه شدن سيم نشود و توزيع بهتري
از نيروي كششي را در هر يك از كﻼف ها ايجاد نمايد .
* ﻻيه داخلي مستقل: independent wire rope core
سيم با ﻻيه مستقل از هفت ﻻيه سيمي  ٧*٧تشكيل گرديده است .بكسلهاي با ﻻيه داخلي مستقل براي كارهاي
سنگين و مقاوم در برابر لهيدگي و مچاله شدن بكار ميروند .دو نوع سيم بكسل با ﻻيه فوﻻدي داخلي و مستقل
براي محيطهاي كار گرم مناسب هستند و مقاومت كلي سيم بكسل را  ٧%/٥زيادتر ميكنند.
گام سيم بكسل:

گردش يك كﻼف سيم بكسل به دور هسته مركزي سيم را گام گويند .طول گام بستگي به تعداد كﻼفها و قطر
سيم بكسل دارد .بنابراين هر سيم بكسل داراي گام مخصوص به خود ميباشد .دانستن گام سيم بكسل جهت
تعيين خرابي سيم بكسل  ،خصوصاً در حد پارگي سيم ﻻزم است.
سيم بكسل از نظر تعداد رشته و كﻼف:

ساختمان سيمبكسل تشكيل شده از تعدادي رشته سيم به قطرهاي مختلف كه در جهت موافق حركت عقربه
ساعت به هم تابيده شود .از تابيدن رشتهها نيز كﻼف به وجود ميآيد.
به عنوان مثال در سيمبكسل  ، FC١٩+١*٦عدد  ١٩نشانگر تعداد نخ يا رشتههاي سيم بكسل ميباشد كه در هر
كﻼف به هم تابيده است ،عدد  ٦تعداد كﻼف هاي سيمبكسل است .يعني  ٦كﻼف و هر كﻼف  ١٩سيم فوﻻدي و
يك عدد مغزي كﻼف و عﻼمت اختصاري  F.Cنوع مغزي ميباشد .اغلب سيم بكسلهايي كه در جراثقالهاي
سقفي مورد استفاده قرار ميگيرند و سيم بكسلهاي بلند كردن بار از نوع  ١٩ *٦ساخته ميشوند.
انتخاب سيم بكسل جراثقالها:

سيمبكسل هنگام كار تحت تاثير خستگيهاي كششي ،خمشي ،پيچشي ،وهمزمان با آن سايش و فشردگي قرار
ميگيرد  .ضمناً سيمبكسل روي استوانه سيم جمع كن يا قرقرههاي متحرك و ثابت دچار سائيدگي ميشود.
بنابراين عوامل اصلي كه جهت انتخاب سيم بكسل بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

 -١مقاومت در مقابل سايش

 -٢مقاومت در مقابل فرسودگي

 -٣مقاومت در مقابل لهيدگي

 -٤مقاومت در مقابل پارگي

 -٥هرچه قطر سيمها كمتر باشد ،انعطاف آن زيادتر و مقاومت فرسودگي آن بيشتر است .

 -٦هرچه قطر سيمها بيشتر و تعداد كمتر باشد  ،مقاومت سايشي زياد و انعطاف آن كم است.
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ساير عواملي كه در انتخاب سيم بكسلها مورد توجه است عبارتند از:
 (١محاسبه سطح فلزي سيم بكسلها
 (٢ضريب اطمينان
ضريب اطمينان عبارت است از نسبت مقاومت برشي سيم بكسل به بار استاتيك كه سيمبكسل تحت آن بار قرار
ميگيرد.
تعريف نهايت استقامت سيم بكسل:

نهايت استقامت سيمبكسل يك ذخيره نيروي اضافي دارد كه به نام ضريب ذخيره استقامت ميباشد ،نهايت
استقامت فوﻻد در هر ميليمتر مربع در حدود  ١٣٠الي  ٢٥٠كيلوگرم ميباشد.
علت انتخاب اين ضريب عبارت است از :
 -١وجود ضربههاي ناشي از بار
 -٢خراب شدن تدريجي بكسلها ضمن كار كردن
 -٣اطمينان بيشتر در مقابل سايش و ساير خستگيها
 -٤جلوگيري از پارگي در صورت وارد آمدن بار زياد ) تا  ٢٥%بيشتر از بار مجاز(.
انتخاب طول سيم بكسل:

سيم بكسلهاي بلند كننده بار از دو نظر انتخاب ميشوند :
 (١نسبت به طول بار ،طول سيمبكسل انتخاب ميگردد.
 (٢نسبت به وزن بار طول سيمبكسل از نظر ظرفيت انتخاب ميشود.
طول سيمبكسل بلندكننده بار طوري بايد انتخاب گردد كه زاويه دو حلقه يا چهار حلقه سيم در زير شاخه قﻼب
جراثقال از  ٩٠درجه تجاوز ننمايد .چون وزن بار هنگامي بين دو يا چهار رشته سيم بكسل تقسيم ميشود كه
زاويه آنها در زير قﻼب از  ٩٠درجه كمتر باشد  .چنانچه در موقع بستن باري زاويه سيم بكسل از  ٩٠درجه
تجاوز نمود بايد از سيم بكسلي استفاده كنيم كه هر كدام از سيم بكسلها به تنهايي قدرت تحمل تمام بار را
داشته باشد.
نكات زير هنگام انتخاب سيم بكسل بار بلند كن رعايت گردد :

 -١قطر سيم متناسب با تناژ بار باشد.
 -٢بخاطر رعايت زاويه در داخل قﻼب طول سيم متناسب با بار باشد.
 -٣حلقههاي سيمبكسل كوچك انتخاب نگردد  ،بخاطر اينكه حلقه سيم بكسل بار بلند كن بايد كامﻼً كف حلقه
قﻼب قرار گيرد.
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خرابي سيم بكسلهاي بلند كننده بار:

در هنگام كار وظيفه اپراتور جرثقيل و ريگر اين است كه از چگونگي وضع سيمبكسل بلند كننده بار و همچنين
سيم اصلي قﻼب باخبر باشد .اول هر شيفت سيمبكسل بايد كنترل و بازرسي گردد ،چون سيم تحت شرايط
مختلف در هنگام كار معايبي پيدا ميكند و اغلب باعث حوادث و سوانح ناگوار و غير قابل جبران ميگردد كه
با هيچ قيمتي جبران پذير نخواهد بود.
 -١پارگي  :در اثر كشش بيش از حد يا سائيدگي ،رشتههاي سيم پاره ميشود .اگر در طول يك گام سيم پارگي
بيش از  ١٠%باشد سيمبكسل ديگر قابل استفاده نيست .بطور مثال سيم بكسل  F.C١٩+١ *٦كه تعداد رشتههاي
آن  ١١٤عدد ميباشد  ،اگر  ١٢عدد سيم در طول يك گام پاره شده باشد  ،سيمبكسل بايد تعويض گردد.
 -٢سائيدگي :در اثر اصطكاك سيم با قرقرهها و استوانه سيمجمعكن و ديگر عوامل به وجود ميآيد  .اگر از ٤٠%
قطر سيمبكسل بيشتر باشد سيم بايد تعويض گردد.
 -٣زنگزدگي  :سيمبكسل اگر در هواي مرطوب كار كند يا با آب تماس داشته باشد دچار زنگزدگي ميگردد.
در اين صورت بايد محل زنگزدگي را تميز نمود و قطر سيم را اندازه گرفت  ،در صورتي كه در اثر زنگزدگي
 ٤٠%از قطر سيم خورده شده باشد سيم بايد تعويض گردد  .ضمناً پارگي هم بايد كنترل گردد.
 -٤برقزدگي :در اثر اتصال با كابل برق يا كابل جوشكاري يا نداشتن ارت جراثقال  ،مقاومت سيم از بين
ميرود كه بايد سيمبكسل تعويض گردد.
 -٥در صورت وجود مواردي چون لهيدگي ،دفرمه شدن ،چكشخوردگي در موقع تعويض سيم يا در موقع
تعميرات ،ويا گره داشتن سيم كه منجر به باز شدن پيچ سيم ميگردد ،سيم بايد تعويض گردد.
حلقه كردن دو سر سيم بكسل بار بلند كن :

سيمبكسلها را در كارگاه سيمبكسلبافي با طولهاي مختلف مطابق سفارش به سه طريق به سيم بكسل بار بلند
كن تبديل ميكنند ) يعني دو سر آن را به صورت حلقه در ميآورند: (.
 -١بافتن

 -٢پرس كردن با بوش

 -٣كرپي بستن

طريقه بافتن سيم بكسل:

سيمبكسلها در كارگاه سيمبكسلبافي با طولهاي مختلف مطابق سفارش كارگاه مصرف كننده قطع شده و سر
آنها را به صورت مشبك از هم باز نموده و سپس دم گيره بسته ميشود .سرهاي مشبك شده را پس از به صورت
حلقه در آمدن سر سيم رشته به رشته توسط سمبه و چكش و گازانبر در سيم اصلي ميبافند .هر رشته از
سيمبكسل بايد حتماً سه مرتبه بافته شود  .طول بافت سيمبكسل باربلندكن نبايد از  ٢٠-٢٥برابر قطر سيمبكسل
كمتر باشد.
در حالت كلي طول بافته شده سيمبكسل از نقطه گلوي حلقه آن تا آخرين نقطه بافت براي قطر كمتر يا مساوي
 ٢٧ميليمتر كمتر از  ٥٠سانتيمتر و براي قطر  ٢٧ميليمتر به باﻻ كمتر از  ٧٥سانتيمتر نباشد.
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طريقه پرس نمودن:

سيمبكسل در كارگاه به اندازه سفارش داده شده قطع ميشود و سر سيمبكسل داخل بوش متناسب با ظرفيت
سيم و مناسب با قطر سيم قرار ميگيرد ،سپس سر سيم را به صورت حلقه در آورده و سر كوتاه سيم را داخل
بوش كنار سر اصلي قرار ميدهند و آن را پرس مينمايند .روي پرس ظرفيت سيم توسط شماره حك ميشود.
طريقه كرپي بستن:

در اغلب كارگاهها ،به خصوص كارگاههاي تعميرات مكانيكي و قسمتهاي تعمير غلطك جهت حلقه نمودن
سيمبكسل باربلندكن به طولهاي مختلف از روش كرپي بستن استفاده ميكنند .همچنين روي جراثقال جهت
بستن سر سيمبكسل قﻼب زير گاريچه يا طرف قﻼب به بلوك قﻼب سيم به صورت كرپي بسته ميشود .اگر
كرپيها درست و بهطريقه استاندارد بسته نشوند ،نه تنها قدرت بلند كردن بار را ندارند بلكه خطر تركيدن و
شكستن كرپيها و سقوط بار وجود دارد .كرپيها اگر درست بسته شوند  ٧٥%-٨٠تحمل بار استقامت دارند.
شرايط كرپي بستن سيم بكسل :

 -١قطر سيم بكسل با شماره كرپيها كه همان قطر كرپي است يكي باشد.
 -٢تمام كرپيها در يك جهت بسته شوند.
 -٣كرپيها بايد طوري قرار گيرند كه  Uكرپي طرف سر كوتاه تاشده سيم باشد .
 -٤تعداد كرپيها بستگي به قطر سيم بكسل دارد ،تا قطر  ١٥ميليمتر سه عدد كرپي و از  ١٥ميليمتر به باﻻ به
ازاي هر  ٥ميليمتر يك كرپي اضافه شود.
 -٥فاصله كرپيها همه مساوي و فاصله هر كرپي با كرپي بعدي به اندازه شش برابر قطر سيمبكسل خواهد بود.
 -٦مهره كرپي در موقع سفت نمودن بايد باندازه  ١/٣قطر اوليه سيم بكسل محكم و سفت گردد.
نكته :

 -١در موقع بافتن سيمبكسل باربلندكن بايد واشر ظرفيت در داخل يكي از كﻼفها زده شود.
 -٢تمام وسايل باربلندكن ب خصوص سيمبكسل بافته شده و يا پرس شده بايد با  ٢٥%اضافهتر از نيروي
كششي آن تست و آزمايش شوند و برچسب ايمني داشته باشند.
شگل :SHACKLE

چون اغلب بارها داراي حلقه اتصال و يا سوراخهاي اتصال هستند  ،براي بستن سيم بكسل به آن حلقهها يا
سوراخهاي اتصال از شگل استفاده ميگردد.
شگل بايد متناسب با تناژ بار باشد ،سائيدگي يا شكستگي بيش از حد مجاز از طرف پيم و ته  Uشكل نداشته
باشد ،و پيم آن تا آخر بسته شود.
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آي بولت :

جهت بستن صحيح آيبولت به موتورهاي الكتريكي ،راكتورها و غيره كه به وسيله آيبولت و شگل و سيمبكسل
حمل و نقل ميگردند  ،نكات زير بايد رعايت گردد :
شرايط آيبولت:

 -١متناسب با تناژ بار باشد .
 -٢سائيدگي و شكستگي نداشته باشد.
 -٣تا آخرين رزوه بسته شده باشد.
 -٤اندازه پيچ آن متناسب با محل رزوه شده باشد.
 -٥حداﻻمكان حلقه آن هم جهت با گردش شگل و سيمبكسل باشد.
تسمههاي بار بلندكن :

شرايط:
 -١متناسب با تناژ بار انتخاب گردند.
 -٢نام شركت سازنده ،نوع مواد سازنده آن و ظرفيت نسبي آن روي آن زده شده باشد.
 -٣حداقل ظرفيت و توان اتصاﻻت آن بايد به اندازه ظرفيت تسمه باشد.
 -٤اتصاﻻت تسمه جهت جلوگيري از ايجاد صدمه ،فاقد لبههاي تيز باشند .
در صورت مشاهده هر يك از موارد زير سريعاً تسمه را از سرويس خارج نمائيد:

 -١اسيد و يا سوختگي عميق
 -٢رشته رشته شدن ،آجيدن ،پاره شدن يا بريدگي
 -٣ذوب شدن و يا ذغال شدن بخشي از آن
 -٤پوسيدگي يا شكستگي قﻼب
 -٥پيچيدگي و خميدگي اتصاﻻت
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