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کات ايمني در استفاده از قالب سر بكسل آسانسورن

مقدمه
يك وسيله مناسب جهت اتصال انتهاي )  Rope Terminationٌ)قالب سربكسل 

و ) Symmetrical( اين وسيله در دو نوع متقارن . مي باشد سيم بكسل
نوع متقارن آن معموالً به عنوان اتصال . مي باشد ) Asymmetrical( نامتقارن 

ی آسانسور و باال بر به کار می رود و به آسانی باز هاسيم بکسلیانتها
وبسته شده و طریقه ی ساخت و نصب آن نيز همانند سوکت های نا متقارن 
است با این تفاوت که به علت تقارن موجود در این سوکت،خطر ناشی از نصب 
نادرست وجود ندارد و طریقه ی بازرسی آن نيز مشابه سوکت غير متقارن 

بكسل ابتدا از داخل مخروط  است و نصب آن بدين صورت است كه انتهاي سيم
عبور داده مي شود، سپس بصورت حلقه خم ) Wedge Socketٌ)سوکت گوه 

.شده و با وارد آمدن بار به گوه ، قفل و محكم مي گردد
آنچه كه به آن . استفاده صحيح و رعايت مسائل ايمني حائز اهميت مي باشد

پرداخته مي شود موارد ايمني در موقع استفاده از قالب سربكسل آسانسور 
برای سر بکسل  DIN 15315و    DIN EN 13411-7مطابق با استاندارد اروپايي 

امروزه . برای سر بکسل های نا متقارن ميباشد  DIN 43148های متقارن و 
بکسل های آسانسور و باالبر ، بيشتر از نوع متقارن  برای اتصال انتهای سيم

آن استفاده ميشود و گوه های نامتقارن در جرثقيل ها استفاده ميشود لذا 
مطالب ذیل ، عمدتا ،در مورد قالب سر بکسل های آسانسور از نوع نامتقارن 
بيان شده است و همانطور که در باال ذکر گردید ، موارد بازرسی در قالب سر 

. بکسل نوع متقارن و نامتقارن کامال شبيه به همدیگر ميباشد 

:توصيه های ایمنی شامل 

قبل از استفاده

قبل از استفاده قطعات منفصله مي بايست كنترل شوند تا اطمينان حاصل  1-1
.گون عيوب هستندشود كه آنها عاري از هر 

ضروري است كه فقط از قالب سربكسل با ابعاد و اندازه هاي صحيح و  1-2
عوامل شكست مي . داراي استحكام مناسب با سيم بكسل استفاده گردد
استحكام انتهاي اتصال .تواند از در رفتگي يا پارگي سيم بکسل يا اتصال باشد
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نيروي الزم جهت پارگي % 80سيم بكسل مي بايست طبق استاندارد حداقل 
. بنابراين جنس انتخاب شده مي بايست بر اين مبنا باشد. سيم بکسل باشد

نبايد قابل ) فوالد، چدن(در مورد گوه كه تحت بار و فشار قرار دارد جنس فلزي 
.شكستن باشد

گوه كه از سازنده هاي مختلف مي باشد نبايد با هم بدنه هاي سوكت و 1-3
مونتاژ گردند حتي آنهايي كه براي يك نوع سيم بکسل طراحي شده 

قطعات با طراحي هاي مختلف نبايد مخلوط شده و مارك سازنده و  .اند
شدن گوه با سيم بکسل در بدنه سوكت بايد هميشه در هنگام مونتاژ  فيت

گوه هاي با سايز بزرگ يا گوه اي با مخروط ناقص نبايد مورد . شدن بررسي گردد
خيلي . استفاده قرار گيرد چون بقدر كافي محكم بودن اتصال فراهم نمي گردد

وضعيت بار  كوچك بودن گوه سبب پيش آمدن زياد گوه از بدنه سوكت شده و در
سنگين ممكن است منجر به شكسته شدن بدنه سوكت شود يا از آن بيرون 

.افتد

حين مونتاژ      

قسمت هاي آسيب ديده سيم بکسل نبايد در محل بست يا نواحي كلمپ  2-1
.بين سوكت و گوه قرار گيرد

کسل بايد بطوري فيت شود كه در هنگام خروج از بدنه سوكت و در سيم ب2-2
قسمت كلمپ دچار پيچ خوردگي نشود، كه اين سبب وارد آمدن فشار در 

فيت شدن ناصحيح منجر به پارگي . راستاي محل برخورد سوكت مي شود
وقتي كه اتصال ايجاد گرديد، دنباله سيم بکسل .زودرس سيم بکسل مي گردد

. خارج شده از سوكت بايد طول كافي براي بسته شدن داشته باشد
سيم برابر قطر 6يرون آمده از گوه ، باید حداقل آزاد بسيم بکسلطول

کسل به دور چيزي با شعاع كم خميده مي شود، وقتي سيم ب.باشد بکسل
مي توان در صورت الزم محل . مقاومت خمشی سيم بکسل كاهش مي يابد

.فيت شدن با سوكت را با نواري پوشش داد
گوه و سيم بکسل بطور صحيح در بعد از ايجاد اتصال، ضروري است كه 2-3

در . بدنه سوكت نشسته شده باشند قبل از اينكه تجهيزات بر روي آن قرار گيرد
غير اينصورت احتمال آن وجود دارد كه سيم بکسل از محل فيت بيرون درآيد يا 
مخصوصا وقتي كه سيم بکسل نو مي باشد گوه ممكن است بيرون از بدنه 

.سوكت پريده شود

کسل جهت نشستن صحيح گوه و سيم بکسل در عمل كشيدن سيم ب2-4
داخل بدنه سوكت بايد از دو طرف سيم بکسل صورت پذيرد و گوه در جاي خود 
بوسيله يك چكش چوبي محكم شده تا مانع آسيب رسيدن به سيم بکسل 

بايد ) نيروي الزم جهت پارگي سيم بکسل% 10حداقل معادل (يك باري . گردد
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فراهم و برقرار گردد ليكن بدون مراقبت سمت چپ، يعني دنباله سيم بکسل 
خارج شده از سوكت بدون بار باشد تا گوه و سيم بکسل بطور محكم در داخل 

گوه بايد بطور صحيح در محل خود قبل از مونتاژ تجهيزات و .بدنه سوكت قرار گيرد
يعني قبل از وارد آمدن بار اصلي محكم شده  دستگاه ها به سيم بکسل ،

.باشد

نيروي وارده مي بايست در راستاي پين و سيم بكسل باشد، در غير  2-5
.اينصورت سوكت كج و سيم بكسل پاره خواهد شد 

پيداست خميدگي سيم بكسل هنگام خروج از سوكت باعث خستگي زودرس همانطور كه در شكل   
.سيم بكسل و در نتيجه كاهش استحكام مي گردد

نحوه بستن دنباله سيم بکسل

روش هاي مختلفي جهت چگونگي بستن دنباله سيم بکسل خارج شده از سوكت پيشنهاد شده كه 
.به نحوه استفاده مربوط مي شود

هدف از بستن دنباله سيم بکسل اينست كه از بيرون آمدن آن در داخل سوكت در محل اتصال و يا 
.حالت شل شدن ناگهاني گوه در طول عملكرد جلوگيري شود

:روش هاي پيشنهادي به شرح زير مي باشند

سوكت گوه اي متقارن-1
هنگامي كه اتصال ايجاد شد دنباله سيم بکسل را مطابق شكل توسط بست مخصوص سيم بكسل 
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.مي شود به سيم اصلي بسته

گوه طول كلي % 40در شكل باال ، مقدار فاصله بست از لبه بدنه سوكت، نبايد بيشتر از  Xاندازه   
خيلي كم باشد  Xدفرمه شدن سيم بکسل مي شود و نيز اگر مقدار  باشد در غير اينصورت سبب

 Xمي گردد و منجر به لقي سيم بکسل مي شود، بنابراين مقدار  مانع خروج گوه از بدنه سوكت
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.خيلي مهم است

سوكت گوه اي نامتقارن -2
در سوکت گوه ای نا متقارن ، دنباله سيم بکسل نبايد به شيوه سوكت گوه اي متقارن بسته شود، 

اين ممكن است بطور قابل مالحظه اي استحكام شكست سيم بکسل را در نتيجه تنش وارده به 
از طرفي ديگر بار وارده به سيم بکسل منجر به جابه جا شدن كلمپ ميگردد . محل كلمپ كاهش دهد

در واقع ميبایست از اتصال . يعني بست سيم بكسل در هر بار جابه جايي تغيير موقعيت ميدهد
ی زنده ، جدا پرهيز کنيد زیرا فشار و نيروی کششی وارده اصلسيم بکسلسوکت گوه ای به

.شود سيم بکسلميتواند باعث پارگی

          
                                                                          

:به شرح زير مي باشند سيم بکسلی درست اتصال سوکت گوه ای بهروش ها

کسل را مي توان بصورت يك حلقه از پشت درآورده و با بست مخصوص سيم دنباله سيم ب) الف
حلقه بايد به قسمتي از سيم بکسل با يك وسيله مناسب بسته شود تا مانع . بكسل بسته شود
.خم شدن آن گردد 

در صورتيكه حلقه ايجاد شده با موانعي برخورد نمايد و منجر شود كه ) ب
گوه بيرون آيد و سيم بکسل آزاد گردد، دنباله سيم بکسل نبايد به پشت 

حلقه زده شود اما بايد به كمك يك سيم همانند آن توسط بست مخصوص 
قطر تكه سيم بکسل ، هم قطر سيم اصلي باشد . سيم بكسل بسته شود

در صورت الزم . بطوريكه از ايمن بودن آن بقدر كافي اطمينان حاصل شود
جهت ايمني بيشتر انتهاي سيم بکسل را مي توان با پيچيدن سيم نازكي 

سيم از داخل  بست سيم بكسل باعث ميشود که. به دور آن محافظت كرد
. بدنه سوكت بيرون نيايد قبل از اينكه گوه در محل خود بطور اتفاقي بيرون آيد

5



فاصله ) 1(كلمپ يا بست سيم بكسل بايد با بدنه سوكت همانند شكل 
.طول كلي گوه باشد% 75نبايد بيشتر از  Xدر اين حالت مقدار . داشته باشد

قطر سيم بکسل در اثر نيروهاي كششي در طول زمان كاهش مي يابد و -3
منجر به  در صورتي كه گشتاور اعمال شده به مهره جهت بستن كم باشد

بنابراين گشتاور اعمالي به مهره بست حائز  .جابجايي كلمپ مي شود
گشتاور اعمال شده به مهره بست با  1در جدول . مي باشد       اهميت

بايد . و اندازه اسمي بست آورده شده است توجه به قطر سيم بکسل
توجه داشت در هنگام بستن مهره، مي بايست رزوه ها تميز، خشك و عاري 

.از چربي و روغن باشد
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)NM(به مهره

بازرسي و كنترل-3

گام بازرسي سيم بکسل، اتصاالت سوكت گوه اي بايد مورد در هن -الف
.بازرسي قرار گيرد

:مراقبت هاي ويژه اي بايد بعمل آيد كه بشرح زير مي باشد-ب 
آسيب ديدگي سيم بکسل، بطور مثال پارگي رشته سيم بکسل -1          

.يا دفرمه شدن سيم بكسل وقتي كه در داخل بدنه سوكت قرار مي گيرد
وضعيت بدنه سوكت، بطور مثال تركها، بويژه اگر بنظر مي رسد  -2         

دسته هاي بدنه سوكت بايد بررسي . كه گوه بيش از حد بيرون آمده است
.شود جهت دفرمگي، ترك و ديگر عيوب احتمالي

.قفل بودن و محكم بودن گوه -3         
در ) اشپيل(وضعيت پين شامل رزوه هاي پيچ و وجود خار ميله اي  -4         

.موقعيت صحيح و محكم بودن آن

بدنه سوكت و پين و قسمتي از سيم بکسل كه در داخل بدنه سوكت  -پ 
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در صورت مشاهده . قرار گرفته بايد در هنگام باز كردن اتصال بررسي گردد
..خرابي در گوه يا بدنه سوكت مي بايست كه آنها تعويض شوند

گوه، شکستگی و بيرون زدگی مفتول به سيم بکسلاگر در محل اتصال-ج
سوکت گوه ای نيز . یگزین آن شودنو جاسيم بکسلمشاهده کردید، باید

باید به دقت مورد بازرسی قرار بگيرد تا هيچگونه آسيبی به آن وارد نشده 
.باشد

کج داخل سوکت گوه ای قرار به طور نامناسب و سيم بکسلاگر -چ
بگيرد، باعث کج شدگی و انحراف سوکت گوه ای می شود که این کار 

يب وارد ساخته وممکن است باعث کشيدگی و پارگی آسسيم بکسلبه
.آن شود

محمد رضا عبداله زاده
پارسيان تجارت
سيم آسانسور و قطعات آسانسور ،سيم بکسلفروشنده انواع

سيم ،سيم بکسل جرثقيل،سيم بکسل نتابکرین یاتاور بکسل
باالبربکسل

comco.-wireropewww.
.کپی متن فوق با ذکر منبع لينک این سایت مجاز است 

لينک به صفحه نخست
لينک به صفحه درباره ما
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