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شخصات فني و نحوه انتخاب سيم بكسل هام  

 )سيم بكسل(طناب فوالدي 

هم در مورد طنابهاي فوالدي قدرتمندي بكار مي رود كه در معادن مورد استفاده است و ) سيم بكسل (عنوان طناب فوالدي 
ابهاي ثابتي كه پل اين عنوان هم در مورد طن. هم در مورد طنابهاي فوالدي ظريفي كه در ترمز دوچرخه ها مصرف مي شود

هاي معلق را با نيروي فوق العاده نگهداري مي كند و هم درباره طنابهاي مورد استفاده در آسانسور و جرثقيل ها كه هميشه 
  .بنابراين طنابهاي فوالدي مي توانند انوع مختلف و كاربردهاي گوناگون داشته باشند. در حال حركت هستند بكار مي رود

طناب . دي بطول كلي مجموعه اي از مفتول هاي فوالدي است كه بدنه واحدي را تشكيل مي دهندمنظور از طناب فوال
هر رشته از . بدور آن بصورت مارپيچ تابيده ميشود) استرند(فوالدي شامل يك بخش مركزي بنام مغزي است كه چند رشته 

  .شودچند مفتول كه بطور مارپيچ دور يك مفتول مركزي قرار ميگيرد، تشكيل مي 

 
 :طناب فوالدي از نظر جنس مفتول

  :بطور كلي طنابهاي فوالدي از يكي از سه نوع ماده اوليه زير ساخته مي شوند

ين نوع مفتول معموالً براي طناب هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه ا: مفتول فوالدي بدون روكش يا غير گالوانيزه         - 1
عامل فرسايش در تعيين طول عمر مفيد طناب نقش مهمتري داشته و طناب كمتر در معرض عوامل ايجاد كننده زنگ زدگي 

  .قرار دارد

كه حتي يك طناب فوالدي با مفتول هنگام مقايسه اثرات فرسايش و از هم گسيختگي با اثرات زنگ زدگي، بايد بخاطر داشت 
بدون روكش را هم مي توان تا اندازه اي با روغن كاري كافي، مناسب و در فواصل زماني منظم در مقابل زنگ زدگي محافظت 

  .نمود

ا، اين نوع مفتول كه داراي روكش يكنواخت روي مي باشد در برابر زنگ زدگي بر اثر آب دري :مفتول فوالدي گالوانيزه         - 2
هوا، رطوبت و ساير عوامل مشابه مقاوم است، بنابراين طنابهاي فوالدي گالوانيزه در صنايع كشتيراني، شيالت، مرغداريها و 

  .غيره مورد استفاده قرار مي گيرند



    

  :تاريخ

 

 

  :شماره 

 

 

  :تلفن  021 – 88550832  :فكس  021 - 88550842  :تلفن كارخانه  56413243-021  
info@sepanocrane.com پست الكترونيكي   : www.sepanocrane.com  آدرس سايت: 

 

 برابر طنابهايي كه از اين نوع مفتول ساخته مي شوند عالوه بر مقاومت بسيار باال در: مفتول فوالدي استينلس استيل         - 3
 درجه سانتيگراد مقاوم بوده و در صنايع شيميايي، غذايي و دارويي مورد استفاده 1050زنگ زدگي در مقابل حرارت نيز تا 

  .قرار مي گيرند و همچنين مقاومت بااليي در برابر اثرات مخرب آب دريا دارند

  نيروي كششي مفتول فوالدي

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

Kgf/mm2 140 N/mm2 1370 

Kgf/mm2 160 N/mm2 1570 

Kgf/mm2 180 N/mm2 1770 

Kgf/mm2 200 N/mm2 1960 

Kgf/mm2 220 N/mm2 2160 

  
 اب فوالديمغزي طن

نقش مغزي نگهداري رشته هاي طناب . مغزي طناب فوالدي بخش مركزي طناب است كه رشته ها بدور آن تابيده مي شوند
  .بنابراين بايد قطر آن به اندازه كافي بزرگ باشد تا در هنگاميكه طناب زير بار است مانع تماس بين رشته ها باشد. مي باشد

  :افي يا فوالدي باشدمغزي طناب فوالدي مي تواند الي

مغز فوالدي ممكن است خود يك طناب فوالدي مستقل باشد كه در اين صورت به آن مغزي طناب فوالدي مستقل 
)IWRC (ميلي متر مغزي فوالدي معموالً يك رشته مفتول فوالدي 10در مورد طناب هاي با قطر كمتر از . مي گويند 
)WSC (خواهد بود.  

اگرچه هنوز استفاده از كنف طبيعي در ساخت طناب . اف مصنوعي يا الياف طبيعي تشكيل مي شوداز الي) FC(مغزي اليافي 
فوالدي متداول است، الياف مصنوعي نظير پلي پروپيلين بطور روز افزون بعنوان مغزي طناب فوالدي مورد استفاده قرار مي 

  .گيرند

 نيروي كشش و استحكام طناب بيشتر از عوامل ديگر مورد الزم بذكر است كه از مغزي فوالدي موقعي استفاده مي شود كه
  .در حاليكه در مورد مغزي اليافي قابليت انعطاف طناب نسبت به نيروي كشش آن اهميت بيشتري دارد. نظر باشد
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  انواع تاب طنابهاي فوالدي

  :طنابهاي فوالدي از نظر نوع تاب به دو نوع معمولي و لنگ بشرح ذيل تقسيم مي شود

اين نوع طناب . هنگاميكه جهت تاب مفتول ها در يك رشته مخالف جهت تاب رشته ها باشد :طنابهاي با تاب معمولي     - 1
در عوض . ميل كمي به از هم باز شدن يا گره خوردن داشته و در برابر فشار، لهيدگي و تغيير شكل مقاومت بيشتري دارد

  .ر از طنابهاي با تاب لنگ مي باشدمقاومت آن در برابر سايش و قابليت انعطاف طناب كمت

انگليسي ثبت شده، جهت تاب مفتول در يك رشته با جهت   John Lang در نوع تاب كه بنام  :طنابهاي با تاب لنگ     - 2
مقاومت طنابهاي با تاب لنگ در برابر سايش بيشتر از طنابهاي با تاب معمولي مي باشد . تاب رشته ها در طناب يكي مي باشد

چون اين نوع طناب ميل زيادي به از هم باز شدن .  هنگام كار با آنها مراقب بود تا طناب گره نخورد و يا از هم باز نشوداما بايد
  .دارد، از آن در مواردي با استفاده مي شود كه هر دو سر طناب مهار شده باشد

 دارد اما در مواردي مثل آسانسورهاي باري و بطور كلي كاركردن با طنابهاي با تاب معمولي آسانتر است و كاربرد متداول تري
  .مسافري كه مقاومت بيشتر در برابر سايش مورد نظر است تاب لنگ ترجيح داده مي شود
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  طنابهاي راست گرد و چپ گرد

طنابهاي راست گرد متداول ترين نوع . اصطالح راست گرد يا چپ گرد مربوط به جهت تابيدن رشته ها در طناب مي باشد
  هستند،طنابها 

و جهت تاب به چپ با   Z  در اين شكلها تاب به راست با حرف. در شكلهاي زير تابهاي مشروح نشان داده شده است
  .مشخص مي شود  S حرف
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  الديمقايسه انواع بافت در طنابهاي فو

  :طنابهاي فوالدي معموالً داراي يكي از چهار نوع بافت مشروح در زير مي باشند  

در نوع بافت، در هر رشته طناب تعداد مفتولهاي هر رديف كه دور مفتول مركزي قرار مي گيرد   ):Seale(بافت سيل          - 1
وني است ولي در هر رديف قطر كليه مفتولها قطر مفتولهاي رديف بيروني بيشتر از قطر مفتولهاي رديف در. مساوي هم است
  .بعلت ضخيم بودن مفتولهاي بيروني، اين نوع طنابها داراي مقاومت سايشي بااليي هستند. يكسان مي باشد

طناب در رديف بيروني داراي مفتولهاي ضخيم و نازك   در بافت وارينگتون هر رشته  ):Warrington(بافت وارينگتون      - 2
بعلت تركيب مفتولهاي ضخيم و نازك در رديف بيروني، طنابهاي وارينگتون داراي انعطاف . ان مي باشدبصورت يك در مي

  .بيشتري نسبت به طنابهاي سيل هستند

در فضاي خالي بين مفتولها رديف بيروني . در بافت فيلر قطر مفتولها در تمامي رديف ها مساويست  ):Filler(بافت فيلر      - 3
طنابهاي فيلر داراي سطح فلزي بيشتري بوده و از . و رديف دروني مفتولهاي نازكي قرار مي گيرند كه فيلر ناميده مي شوند

  .قابليت انعطاف و مقاومت سايشي باالتري برخوردار مي باشند

طنابهاي با . در اين نوع بافت، قطر كليه مفتولهاي تشكيل دهنده هر رشته يكسان است  ):Standard(بافت استاندارد      - 4
  .بافت استاندارد بعلت دارا بودن قابليت انعطاف باال داراي كاربردهاي بسيار متنوعي در رشته هاي گوناگون صنعتي هستند

  روغنكاري طناب فوالدي

و كاهش اصطكاك بين مفتول ها و رشته ها در جريان توليد روغنكاري     بمنظور محافظت در برابر زنگ زدگيطناب فوالدي   
مي شد از يك سو مغزي طناب فوالدي بعلت اهميت نقش آن از روغن اشباع مي شود و از سوي ديگر كليه مفتول هاي 

نوع . فت به روغن مناسب آغشته مي گرددرشته و كليه رشته هاي تشكيل دهنده طناب در طي با    تشكيل دهنده يك
روغنكاري بنابر 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 

روغنكاري طناب فوالدي بهتر است در محلي صورت گيرد كه رشته . ظت در برابر زنگ زدگي و سايش دروني بعمل آيدمحاف
در اين . ها كمي از هم باز مي شوند مثل هنگامي كه طناب از روي چرخ قرقره عبور مي كند يا روي قرقره پيچيده مي شود

  .صورت روغن بهتر جذب مي شود

ي طناب فوالدي مورد استفاده قرار مي گيرد بايد براحتي در طناب نفوذ كند، قسمتهاي داخلي و روغني كه براي روغنكار
  .سطح خارجي آن را بپوشاند، با آب شسته نشود و در برابر زنگ زدگي از طناب محافظت نمايد

  )Wear(و فرسايش ) Fatigue(مقاومت در برابر خستگي 

طنابي كه از تعداد زيادي مفتول نازك . قابل مقاومت در برابر فرسايش قرار داردمعموالً مقاومت در برابر خستگي در نقطه م
تشكيل شده باشد بسيار قابل انعطاف است و مقاومت خوبي در برابر خستگي دارد در حاليكه طنابي كه از تعداد كمي مفتول 

  .تهاي ضخيم تشكيل شده باشد مقاومت بااليي در برابر فرسايش و ساييدگي خواهد داش
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  اندازه گيري قطر طناب فوالدي

. اندازه گيري قطر واقعي يك طناب فوالدي 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 بيشتري فاصله بين دو انتهاي رشته مقابل هم با كوليس اندازه گيري شود و سپس اين اندازه 

ميانگين چهار اندازه گيري كه بدين طريق حاصل مي شود قطر واقعي طناب . ري با دو رشته عمود بر اين دو تكرار گرددگي
بر طبق استانداردهاي آمريكا، حد مجاز اين تفاوت . اين قطر معموالً با قطر اسمي طناب اندكي تفاوت دارد. فوالدي خواهد بود

  . درصد براي طناب هاي اينچي خواهد بود5اي ميلي متري و از صفر تا  درصد براي طناب ه4درصد تا  -1ها از 

  
  نحوه انبار كردن طناب فوالدي

ده ايست كه هوا در آن براحتي جريان داشته مناسب ترين مكان براي انبار كردن طنابهاي فوالدي جاهاي خشك و سرپوشي
آنها را مي توان روي پالتهاي چوبي كه روي زمين قرار .قرقره ها يا كالف ها نبايد با زمين يا ديوار تماس داشته باشند  .باشد

 مورد بازديد طنابهاي فوالدي انبار شده بايد در فواصل زماني منظم به منظور اطمينان از عدم زنگ زدگي. گرفته انبار نمود
  .قرار گيرند و در صورت لزوم روغنكاري آنها تجديد گردد

  طرز باز كردن طناب فوالدي از روي قرقره و كالف

از گره خوردن آن كه موجب كاهش قابل مالحظه نيروي كشش    در باز كردن طناب فوالدي بايستي بشرح زير عمل نمود تا
  :طناب مي گردد، جلوگيري بعمل آيد

كالف هاي . كالف را مي توان مطابق شكل زير با حركت دادن آن بر روي زمين صاف و هموار باز كرد  :ردن كالفباز ك     - 1
  .سنگين را مي توان روي يك صفحه گردان قرار داده با گرداندن صفحه طناب را با احتياط باز كرد

سوار نمود بطوريكه شافت يا ميله اي از ) رخ دوارچ(براي اينكار بايستي قرقره را روي پايه اي   :باز كردن از روي قرقره     - 2
در اين حال بايد مراقب . سوراخ وسط آن عبور نمايد تا بدينوسيله با چرخاندن قرقره طناب فوالدي در خط مستقيم باز شود

  .بود كه طناب گره نخورد
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  و اتصاالت مربوط به طنابهاي فوالدي) Sling(انواع اسلينگ 

متداول ترين نوع اتصال طناب . دبراي وصل كردن طناب فوالدي به قطعات ديگر از انواع اتصاالت مي توان استفاده كر  
فوالدي، درست كردن حلقه در دو انتهاي طناب است كه اسلينگ ناميده مي شود و بر طبق يكي از سه روش زير تهيه مي 

  :گردد

در اين روش حلقه : به آن) Ferrule(دو سر پرس كردن طناب فوالدي يا درست كردن حلقه و اتصال بست گلويي          - 1
دو سر پرس در . ط پرس كردن بست گلويي فلزي به آن، با استفاده از دستگاه پرس مخصوص محكم مي شودايجاد شده توس

صورت اتصال صحيح و كيفيت مناسب بست گلويي، يكي از مطمئن ترين و متداول ترين انواع اسلينگها مي باشد كه مي تواند 
  . نيروي كشش طناب فوالدي را حفظ كند%90بيش از 

هنگام استفاده از اين بست ها بايد نهايت دقت در بستن ): Wire rope grips(شكل   ”U”  ه از بست هاياستفاد         - 2
 بست 3آنها بر روي بخش انتهايي طناب فوالدي قرار گيرد و از حداقل   ”U”  بدين ترتيب كه گودي. صحيح آنها بعمل آيد

بست . دن اوليه، بطور منظم محكم شوندبراي هر حلقه استفاده شود و بر حسب لزوم بست ها پس از محكم كر
  . نيروي كشش طناب فوالدي را حفظ مي كنند%80شكل در صورت استفاده صحيح تا   ”U”  هاي

اين روش كه توسط اشخاص ماهر و با تجربه بكار : درست كردن حلقه توسط دست يا گيس باف كردن طناب فوالدي          - 3
براي . ه طناب فوالدي دو سر پرس در دسترس نباشد مورد استفاده قرار مي گيردگرفته مي شود، در موارد خاص و يا هنگاميك

جلوگيري از آسيب رساندن مفتول هايي كه احتماالً در انتهاي قسمت گيس باف شده شكسته باشند بهتر است اين قسمت 
 كشش طناب فوالدي را  نيروي%90 تا %75حلقه گيس باف شده در صورت بافت صحيح بين . توسط بستن سيم پوشانده شود

  .حفظ مي كند

يا ركابي استفاده شود، ) Thimble(در هر يك از سه روش فوق، براي جلوگيري از آسيب ديدن طناب بهتر است از تيمبل 
تيمبل ها انواع مختلف دارند . به اين ترتيب كه تيمبل درون حلقه قرار مي گيرد و طناب فوالدي از شيار دور آن عبور مي كند

  .وع معمولي آن براي تقريباً هر نوع كاربردي مناسب مي باشندولي ن
 
 


