
 عیوب سیم بکسل آسانسور

 

آعاًغْس تایذ اص ًظش ظاُشی تَ طْس کاهل کٌتشل ؽذٍ ّ هْسد تاصتیٌی قشاس گیشًذ.  سیم بکسلدس عشّیظ ّ ًگِذاسی، 

هیضاى خْسدگی، فشعایؼ ّ یا پاسگی سؽتَ ُای عین تکغل صیاد تاؽذ تایذ دتوأ ًغثت تَ تؼْیض آى اقذام دس صْستی کَ 

 .ًواییذ

 :هی تْاى تَ هْاسد صیش اؽاسٍ کشد سیم بکسل آسانسوراص ػْاهل هْثش تش فشعایؼ 

 فلکَ کؾؾی ّ ُشصگشد 

 عاختاس ّ جٌظ 

 سّػ تؼلیق 

 استفاع هغیش دشکت 

  َهْتْسهیضاى تاس ّ اختالف تیي ًیشّ ُای کؾؾی دس عین تکغل ُا ّ دس دّ طشف فلک 

 هیضاى ؽتاب ٌُگام افضایؼ ّ کاُؼ عشػت کاتیي 

 کغل ُای فْالدیهیضاى عشػت ّ استؼاػ عین ت 

 سّغي کاسی 

 اًثاسداسی، ًگِذاسی ّ ًصة 

 هذیط کاس ّ ػولکشد آعاًغْس 

 :ایجاد هی ؽْد ػثاست اًذ اص سیم بکسل آسانسوراًْاع هؼایثی کَ دس 

 عاییذگی ( Abrasion ) 

 کؾیذگی ( Rope Stretch ) 

 کاُؼ قطش عین تکغل ( Reduction in Rope Diameter ) 

 خْسدگی (Corrosion ) 

 خْسدگی پیچ ( Kink ) 
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 دالت قفغی ؽکل ( Bird Caging ) 

 ؽشایط هْضؼی ( Localized Condition ) 

 ٍُغتَ تیشّى صد (Protruding Core ) 

 ؽکغتگی ًاؽی اص خغتگی (Fatigue Fracture ) 

 .اددس ایي هطلة دّ هْسد اص هؼایة عین تکغل سا تْضیخ هی دُین ّ تاقی هْاسد سا دس هطلة تؼذی تْضیخ خْاُین د

 ( Abrasion ) ساییدگی .1

ایي ًْع آعیة عین تکغل ًاؽی اص عاییذگی هکاًیکی هْاد تؾکیل دٌُذٍ ی عین تکغل اعت. تشای جلْگیشی اص ایي ًْع 

آعیة هکاًیکی تایذ اص تشًاهَ ی هٌظن سّغي کاسی اعتفادٍ کشد. ػثْس عین تکغل اص سّی فلکَ کؾؾی ّ ُشصگشد تاػث 

هؼوْال اگش قطش هفتْل ُای تیشًّی دس اثش عاییذگی یک عْم قطش اّلیَ آى ؽْد، ؽکغتگی عاییذگی عین تکغل هی ؽْد. 

ًاؽی اص خغتگی سر هی دُذ ّ تایذ عین تکغل تا عین تکغل جذیذ جایگضیي ؽْد. تَ یاد داؽتَ تاؽیذ کَ آعیة هکاًیکی تا 

ّی هی دُذ تذّى ایٌکَ هادٍ ای اص تیي آعیة پالعتیکی تفاّت داسد. دس آعیة پالعتیکی تغییش ؽکل ّ جاتجایی هادٍ س

 .تشّد دس صْستی کَ دس آعیة ُای عاییذگی تغییش ّ جاتَ جایی تا اص تیي سفتي هْاد تؾکیل دٌُذٍ ُوشاٍ اعت

 ( Rope Stretch ) کشیدگی .2

ى عین تکغل دس اثش کؾؼ طْلی تیؼ اص دذ تَ صْست هْجی دس آهذٍ کَ تاػث خْسدگی ّ ایجاد صذا ّ استؼاؽات دس آ

 .هی ؽْد

 .دس صْستی کَ هیضاى کؾؼ عین تکغل تیؼ اص دذ تْصیَ ؽذٍ ی اعتاًذاسد تاؽذ عین تکغل تایذ تؼْیض ؽْد

تشاتش قطش هجاص هی تاؽذ.  ۶تا  ۵/۵هیضاى کؾیذگی تا تْجَ تَ جذاّل ّ فشهْل ُای خاصی هؾخص هی ؽْد کَ دذّدأ 

 .دسصذ طْل اّلیَ( عَ ًْع کؾیذگی قاتل رکش اعت ۱تا  ۵/۰)

 .کؾیذگی اّلیَ یا عاختاسی: دس ؽشّع تَ کاس گیشی عین تکغل سّی هی دُذ

کؾیذگی هشدلَ دّم ) کؾیذگی هختصش(: دس یک دّسٍ صهاًی طْالًی کَ ؽاهل تیؾتشیي دّسٍ ػوش عین تکغل اعت، 

 .سّی هی دُذ

عین تکغل تایذ ُشچَ صّدتش کؾیذگی ًِایی: دس ایي ًادیَ، کؾیذگی افضایؼ یافتَ ّ تَ ػلت ّجْد ًیشّ ُای هخشب، 

 .تؼْیض ؽْد

 



 :(Reduction in Rope Diameter ) کاهش قطر سیم بکسل

 .کاُؼ قطش تَ هؼٌی کاُؼ کیفیت آى اعت

ًیشّ ُای عایؾی، کؾیذگی، ؽکغتگی، صًگ صدگی ّ ؽل یا عفت ؽذى تاب عین تکغلِا اص جولَ ػْاهل هؤثش تش قطش 

ًاصک ؽذى عین تکغل ّ خشاب ؽذى هغضی آى هی ؽْد ّ دس صْستی کَ آًِا اعت. کاُؼ قطش عین تکغل هٌجش تَ 

هغضی خشاب ؽْد، عین تکغل تایذ تؼْیض ؽْد. قضاّت دس هْسد اعتفادٍ یا ػذم اعتفادٍ اص عین تکغلی کَ قطش آى 

 .ّ دس ًظش گشفتي ػْاهل هْثش دیگش صْست هی گیشد  کاُؼ یافتَ تا هؾاُذات چؾوی

دسصذ اص قطش ًاهی خْد تَ ُش دلیلی تایذ تؼْیض اًجام ؽْد دتی اگش  ۵تا  ۴تیؼ اص  دس صْست کاُؼ قطش عین تکغل

 .ُیچ گًَْ ؽکغتگی دس عین یا هفتْل دس آى هؾاُذٍ ًؾْد

اًذاصٍ گیشی قطش عین تکغلِا قثل اص ًصة، اُویت صیادی دس افضایؼ طْل ػوش آًِا داسد. عین تکغل تا قطش کْچکتش اص 

دسط هی ؽْد ّ عین تکغل تا قطش تضسگتش اص دذ هجاص دچاس فشعْدگی صّد ٌُگام آى هی دذ هجاص، دچاس پاسگی صّ

ؽْد. ٌُگام اًذاصٍ گیشی قطش، دقت ؽْد قطش ّاقؼی عین تکغلِا، قطش ُواى دایشٍ ای تاؽذ کَ عین تکغل دس آى اداطَ 

 .هی ؽْد

 (  Corrosion) خوردگی سیم بکسل 

تشاتش تضسگتش اص عطخ یک هیلَ فْالدی ُن هقطغ  ۱۶یک عین تکغل، تقشیثأ  هفتْل ُای عاصًذٍ  عطخ کلی هجوْع توام

تا آى اعت. ایي تذاى هؼٌاعت کَ دس یک هذیط خْسًذٍ ) هشطْب ( اگش ُیچگًَْ پیؾگیشی خاصی اًجام ًؾْد، عین 

ی تَ آعاًی اًجام تشاتش عشیؼتش دچاس خْسدگی هی ؽْد. اسصیاتی خْسدگ ۱۶فْالدی تقشیثأ   تکغل دس هقایغَ تا یک هیلَ

ًوی ؽْد. خْسدگی ًؾاى اص سّغي کاسی ًادسعت اعت. خْسدگی هؼوْأل دس عطْح داخلی ّ خاسجی سر دادٍ ّ هی 

تْاًذ کلی یا هْضؼی تاؽذ، لزا ًیاصهٌذ دقت ًظش تیؾتشی اعت. ایجاد خْسدگی دس عین تکغل تَ تؼْیض آى هٌتِی خْاُذ 

اثش صًگ صدگی ًاؽی اص فقذاى سّغي کاسی اعت اها اگش صًگ صدگی  عشخی( دس)ؽذ. تغییش سًگ ًاچیض هفتْل ُا 

ػویق تاؽذ، تایذ عشیؼا تؼْیض ؽْد. صًگ صدگی هی تْاًذ تأثیش صیادی تیي اتصال ُغتَ ّ سؽتَ ُای عین تکغل تگزاسد 

ی هی تْاًذ تاس تیؼ ّ ًِایتأ تَ جذایؼ آًِا تیاًجاهذ ّ دس اًتِا فشعایؼ داخلی صْست تگیشد. الثتَ یکی اص دالیل خْسدگ

اص دذ ّاسدٍ تشعین تکغل ّ خشّج سّغي اص ُغتَ آى تاؽذ. الثتَ تایذ تَ ایي ًکتَ تْجَ کشد کَ سّغي کاسی تٌِا هی 

 ۸تْاًذ اص تخشیة جلْگیشی کٌذ ّ ًوی تْاًذ تاػث تشگؾت آى تَ دالت اّلیَ ؽْد. دس عین تکغلِای تا قطش کوتش اص 

تایذ عشیؼأ تؼْیض صْست  (َ خْسدگی، صًگ صدگی ّ ؽکغتگی هفتْل )تک عینهیلیوتش دس صْست هؾاُذٍ ُشگًْ

 .گیشد



تشای کاُؼ اثشات خْسدگی، اص تشًاهَ هٌظن سّغي کاسی ّ عین تکغلِای هقاّم دس تشاتش خْسدگی )تا سّکؼ 

ِا اعتفادٍ هی اعتفادٍ هی ؽْد. اهشّصٍ اص پالعتیک ًیض تشای جلْگیشی اص خْسدگی دس عاختواى عین تکغل (گالْاًیضٍ

 .ؽْد کَ ػالٍّ تش هقاّهت دس تشاتش خْسدگی، تَ ًگِذاسی سّغي ُغتَ آى ًیض کوک هی کٌذ

 

 معرفی انواع سیم بکسل

عین تکغل، کاتیي ّ ّصًَ تؼادل سا دس چاٍ آعاًغْس تَ صْست هؼلق ًگَ هی داسد. جاتجایی آى تش اثش ًیشّی کؾؾی کَ 

تؾکیل ؽذٍ اعت کَ جٌظ آًِا  (wire) ایجاد هی ؽْد، تاهیي هی گشدد. عین تکغل اص یک عشی سؽتَ هْتْستْعط 

تؾکیل هی ؽْد. عپظ تؼذادی  (Strand) ُوذیگش اعتشاًذهی تاؽذ. اص تاتیذى سؽتَ ُا تَ  St-37 هؼوْال اص ًْع

اعتشاًذ تَ دّس یک ُغتَ کَ هؼوْال اص جٌظ کٌف اعت اعت پیچیذٍ ؽذٍ ّ عین تکغل سا تَ ّجْد هی آّسًذ. تَ کاس 

 .تشدى کٌف تَ خاطش ایي اعت کَ تاػث اًؼطاف ّ سّغي کاسی هی ؽْد. الثتَ ایي کٌف ُیچ ًیشّیی سا تذول ًوی کٌذ

 

ػذد اعتشاًذ هی تاؽذ کَ ُش  ۸عین تکغل داسای   اعتفادٍ هی ؽْد. یؼٌی ایي کَ  ۱۱*۸دس آعاًغْسُا هؼوْال اص ًْع 

 .سؽتَ هی تاؽٌذ ۱۱کذام اص آى ُا داسای 

 انواع بافت

ًذٍْ پیچیذى سؽتَ دّس اعتشاًذ تغیاس هِن اعت. اگش جِت پیچیذى سؽتَ تَ دّس تک سؽتَ خْد خالف جِت پیچیذى 

 هی گْیٌذ؛ ّلی اگش پیچیذى دس جِت ُن تاؽذ تَ آى Ordinary یا Regular اعتشاًذ تَ دّس ُغتَ تاؽذ تَ ایي دالت

Lang’s عتفادٍ هی ؽْد.) تشای جلْگیشی اص تاص ؽذى اعتشاًذُا اص دْل ُغتَ گفتَ هی ؽْد. دس آعاًغْس اص ًْع اّل ا

 ( دس صهاى تاتیذٍ ؽذى عین تکغل، دسّى ؽیاس قشقشٍ
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 Ordinary تشای ؽٌاعایی ًْع عین تکغل ُا اص طشیق چؾوی، اگش سؽتَ دس جِت هذْس طْلی عین تکغل تاؽذ اص ًْع

 .ی تاؽذه Lang’s اعت ّ اگش ػوْد تش هذْس طْلی تاؽذ اص ًْع

 

 اًْاع ُغتَ

فْالد هی تاؽذ. الثتَ کٌف هی تْاًذ هصٌْػی یا طثیؼی تاؽذ.اگشچَ ٌُْص اعتفادٍ   هغضی عین تکغل ُا اص جٌظ کٌف یا

عت، الیاف هصٌْػی ًظیش پلی پشّپیلیي تطْس سّص افضّى تؼٌْاى هغضی عین تکغل هْسد اص کٌف طثیؼی هتذاّل ا

 .اعتفادٍ قشاس هی گیشًذ

الصم تزکش اعت کَ اص هغضی فْالدی هْقؼی اعتفادٍ هی ؽْد کَ ًیشّی کؾؼ ّ اعتذکام طٌاب تیؾتش اص ػْاهل دیگش 

 .اف طٌاب ًغثت تَ ًیشّی کؾؼ آى اُویت تیؾتشی داسدهْسد ًظش تاؽذ. دس دالیکَ دس هْسد هغضی الیافی قاتلیت اًؼط

 

 


