
 بکسل سیم مغزی وانواع نقش

 تکطل ضین هغسی اًْاع ّ تکطل ضین در هغسی اُویت ّ ًقش

 خْدشاى تَ هخظْص اضتفادٍ ّ هظرف آًِا از کذام ُر کَ دارًذ ّجْد تکطل ضین در زیادی تطیار ضاختارُای اهرّزٍ

 هِوی تطیار ًقش کَ هیثاشذ تکطل ضین هغسی دارد ًقش تکطل ضین شٌاضایی در کَ عْاهلی از یکی. دارًذ طٌایع در را

 در را

 ضیوِا تقیَ کَ چرا هیثاشذ تکطل ضین اضاش ّ ضتْى, تکطل ضین هغسی ّاقع در.  دارد آى ّعولکرد تکطل ضین شٌاضایی 

 عور ّ شذٍ زیاد ّاضترًذُا ضیوِا تیي فاطلَ ، کٌذ تحول را تار از ًاشی فشارتاالی ًتْاًذ هغسی اگر ّ هیثاشذ آى حْل ،

 ّ ًگِذارد خْد دّر تَ را اضترًذُا تتْاًذ کَ هیشْد ضاختَ خاطی جٌص از هغسی.  هیاتذ کاُش تطیار تکطل ضین هفیذ

 . تاشٌذ ًذاشتَ تواش ُن تا ، فشارزیاد تحت اضترًذُا کَ هیشْد تاعث

  :اضت هِن آى ضاختار تشخیض ترای عوذٍ ًکتَ 4تکطل ضین تطت ّ هشاُذٍ ٌُگام در

                   تعذادضیوِادرُراضترًذ -

  فْالدی طٌاب ُر در اضترًذُا تعذاد -

 ضیوِا جِت -

 اضترًذُا ّ -

 تکطل ضین هغسی ًْع

 

 



 

 

 

 : هیشْد تقطین زیر رایج چِاردضتَ تَ کلی تطْر تکطل ضین هغسی ایراى تازار در

 ًام تَ اضتْایی درخت ًْعی ترگ از کَ شْد هی تشکیل طثیعی الیاف از Fiber Core یا  (FC) الیافی هغسی-1 

 هیثاشذ ضیطاالًا

 .هیکٌٌذ اضتفادٍ کٌف جای تَ ازپٌثَ گٌجذ ًوی هقْلَ ایي در کَ دیگری دالیل تَ ُا کارخاًَ تعضی الثتَ کَ

 IWRC (Independent wire rope core ) یا هطتقل تکطل ضین هغسی -2

 (wire Strand core ) هفتْل اضترًذ هغسی -3

 Plastic Core یا  pc پالضتیکی هغسی-4

 Fiber) الیافی هغسی: هیشًْذ تٌذی تقطین زیر شکل تَ تکطل ُایطین هغسی ISO 17893 اضتاًذارد اضاش تر ّلی

Core) َیا طثیعی الیافی ًیطتوغسی هٌاضة ضاًتیگراد درجَ 011 از تاالتر دهای ترای ک NFC  ( Natural Fiber 

Core)یا طٌعتی الیافی هغسی SFC ( Synthetic Fiber Core)یا هفتْلی ضین هغسی WC (Wire Core) 



 WSC (Wire Strand یا هفتْلی اضترًذ شْدهغسی گرفتَ کار تَ درجَ 051 تالی دهای در هیتْاًذ steel coreیا

Core)یا تکطل ضین هغسی WRC (Wire Rope Core)IWRC َشذ دادٍ تْضیح ک .IWRC (K) تاالرا تظاّیر 

 EPIWRCEFWRCPWRCPWRC(K)KWSC. کٌیذ هشاُذٍ

 طٌاب اًعطاف کَ کارهیرّد تَ جایی در هعوْال ّ دارد کشیذگی ّ ضرتَ فشارّ هقاتل در کوتری هقاهت الیافی هغسی

 تَ ضرتَ ّ شْک ًاگِاًی شکل تَ کَ اضت ای گًَْ تَ کار اگر ّلی�.دارد تیشتری اُویت آى کشش ًیرّی تَ ًطثت

 از اضت تِتر هیشْد ّارد تکطل ضین

.   دارد تیشتری اضتحکام ّ تحول زیاد فشار هقاتل در ّ داشتَ تاالیی ایوٌی ضریة کَ چرا شْد اضتفادٍ  IWRC هفسی 

 ّ تاشذ هقذار کوتریي تکطل ضین کشیذگی کَ هیکٌذ ایجاب کار شرایط کَ هیرّد کار تَ جاُایی ًیس، WSC هغسی

 .هیشْد اضتفادٍ (WSC) یازهغس تکطل، ضین هتر هیلی 01 از کوتر قطرُای در هعوْال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 طٌاب اًعطاف کَ کارهیرّد تَ جایی در هعوْال ّ دارد کشیذگی ّ ضرتَ فشارّ هقاتل در کوتری هقاهت الیافی هغسی

 تَ ضرتَ ّ شْک ًاگِاًی شکل تَ کَ اضت ای گًَْ تَ کار اگر ّلی�.دارد تیشتری اُویت آى کشش ًیرّی تَ ًطثت

 فشار هقاتل در ّ داشتَ تاالیی ایوٌی ضریة کَ چرا شْد اضتفادٍ  IWRC هفسیاز اضت تِتر هیشْد ّارد تکطل ضین

 کشیذگی کَ هیکٌذ ایجاب کار شرایط کَ هیرّد کار تَ جاُایی ًیس، WSC هغسی.   دارد تیشتری اضتحکام ّ تحول زیاد

 اضتفادٍ( WSC) ازهغسی تکطل، ضین هتر هیلی 01 از کوتر قطرُای در هعوْال ّ تاشذ هقذار کوتریي تکطل ضین

 .هیشْد


