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  نگی نوع اسل 3 ی معرف
 ها 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ یچ نگیاسل .1
 نگیانواع اسل .2
 ست؟ یچ نگیعوامل مؤثر در انتخاب اسل .3
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  ی م  میدارند و به چند دسته تقس یی چه کاربردها  ست،یچ نگیکه اسل نیا
هر   ی طور کل به .داد میمقاله پاسخ خواه نیاست که در ا ی سؤاالت شود،

 نگیاسل د،یآ ی م  انیبه م لیبار به کمک جرثق یی وقت صحبت از جابجا
 .ردیگ ی هم مورد استفاده قرار م

در   نگیدر خصوص اسل ی تا اطالعات مهم دیادامه با ما همراه باش در
 .میشما قرار ده اریاخت

 

 ست؟یچ  نگیاسل 1#

قالب است   ی نوع  می بگو دیبا ستیچ نگیسؤال که اسل نیپاسخ به ا در
  ی بلند کردن و انتقال اجسام مختلف استفاده م یبرا لیهمراه جرثق به که

  فایا  یکه در مهار اجسام نقش مؤثر  نی عالوه بر ا (Sling) نگیاسل .شود
زبان  به .شود ی م  زیانتقال بار ن  ندیدر فرآ ی منیا یارتقا موجب کند، ی م

در نظر  لی جسم و جرثق نیب ی را حلقه ارتباط نگیتوان اسل ی ساده م 
  یبه خصوص ساختمان ها یمثال در صنعت ساختمان ساز  یبرا .گرفت

  ی لوله ها، مصالح ساختمان معموال .رفت لیبه سراغ جرثق دیبلندمرتبه با
مورد نظر در  تی موقع به کنند و ی مهار م لیبا جرثق نگیو... را به کمک اسل
 .دهند یساختمان انتقال م 
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 نگیانواع اسل  2#

 که میموضوع اشاره کن نیبه ا دی با ست،یچ نگیاسل دیبدانکه  نیا یبرا
مورد استفاده   یها نگیاسل معموال .شود ی م  میبه چند دسته تقس نگیاسل

  ی م میدر انتقال بار، بسته به ساختارشان به چهار دسته مختلف تقس
 .شوند

 (Web Sling)  ست؟ ی چ یدو چشم  نگیاسل 1-2#

 .رسد ی م نگیوب اسل ی نوبت به معرف  ست،یچ نگیپاسخ به سوال اسل در
  ی دوچشم نگیبا نام اسل شتریاهل فن ب نیب ی در زبان فارس نگیاسل وب
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وب   ی عموم   یبار در انبارها و کاربردها یی جابجا یبرا .شود ی شناخته م
 .دهد ی نشان ماز خود  ی عملکرد مناسب نگیاسل

با   یمر ینوار پل کیکه از  یگونه ا به .ساده است نگیوب اسل ساختار
آن نوار  یدر دو انتها نیهمچن .شود ی م  دیمشخص تول یضخامت و پهنا

استفاده   یی مهار اجسام در زمان جابجا  یتا برا دیآ ی به صورت قالب در م 
 .شود

 ی مورد استفاده قرار م  ریز یمر یاز دو ماده پل ی کی نگیوب اسل دیتول در
 :ردیگ

 (Nylon) لونینا .1

حال  نیبرخوردار هستند و در ع  یی از استحکام باال  ی لون ینا ینوارها
تحت کشش قرار  ی لونینا نگیاسل ی وقت  .دارند ی مطلوب یر ی انعطاف پذ

  .طول دهد شی افزا هیدرصد طول اول 8تا  6 نیتواند ب ی حداکثر م  رد،یبگ
مرطوب   یمقاوم است و استحکام آن در هوا  عات یدر برابر نفوذ ما لونینا

 .شود ی کم نم



 

4 www.namatek.com 

 

 (PolyeSter) استر ی پل .2

  یمر یپل ی مصنوع اف یال یشدن رشته ها دهیاز در هم تن ی استر به نوع  ی پل
  ی دگیکش  زانیدر م  لونیاستر با نا یتفاوت پل نی تر مهم .دشو ی م  لیتشک
  هیدرصد طول اول 3در حد  تایاستر نها ی پل نگیاسل ی طور کل به .است

مانند   یی ایمیماده در برابر مواد ش نی مقاومت ا البته .دارد ی کشسان  تیقابل
 .است شتریب لونیبه مراتب نسبت به نا دهایاس
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چ  می س  نگ یاسل  2-2#  Wire Rope)  ست؟ یبکسل 
Sling ) 

  .میبکسل اشاره کن میبه س دیبا ست،یچ نگیادامه پاسخ به سؤال اسل در
 یرشته فوالد یاد یبکسل متشکل از تعداد ز میس د،یدان ی طور که م  همان

 .است که آن را به شکل طناب درآورده است دهیدر هم تن

 نیرا دارد و در ع یی است که توان تحمل وزن باال نی بکسل ا میس تی مز
 شیبکسل در برابر سا میس .ستین ادیآن چندان ز دیتول نهیحال هز

 یکه توان تحمل دما نیعالوه ا به .دهد ی از خود نشان م یی مقاومت باال
در ساختمان   نیسنگ یانتقال بارها یبرا .را دارد تیدرجه فارنها 400باال تا 

 .شود ی بکسل استفاده م  میمعموال از س ی ساتیتأس ی ها  تیو سا یساز 
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  رود؛ ی به شمار نم ی مناسب  نهیسبک گز یبارها یی جابجا یبکسل برا میس
 .دهد ی از خود نشان نم  ی سبک عملکرد خوب یکه در حفظ تعادل بارها چرا
 .ردیگ ی صورت نم  ی که عمال مهار جسم سبک با آن به خوب چرا

 

 (Chain sling) ست؟ یچ  یر یزنج  نگ ی اسل 3-2#

  ای ریزنج .میریگ  ی م  ی پ  ریزنج ی را با معرف ستیچ نگیبه سوال اسل پاسخ
فوق العاده   یبارها یی و جابجا ی صنعت  یکاربردها یبرا یر یزنج یتسمه ها

انتقال بار به کمک  یعنوان مثال برا به .هستند ی انتخاب مناسب نیسنگ
 ی استفاده م  ری از زنج یذوب آهن و فوالدساز  یدر کارخانه ها لیجرثق
  تیمز  .دارد تیدرجه فارنها 400توان تحمل حرارت باال را تا  ریزنج .شود

استفاده مداوم آن  تیقابل نگ،یانواع اسل ریبا سا سهی در مقا ریمهم زنج
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  .را دارد یی باال ی خستگ یتوان تحمل تنش ها زیتجه نی که ا چرا .است
تمام  نهیهز گرفت، یر یزنج یکه بتوان به تسمه ها یرادی ا نیمهم تر دیشا

  نگیانواع اسل ر یبا سا سهی دشوار آن ها در مقا یو نگهدار  ری شده باال و تعم
 .باشد

 

 

 ست؟یچ نگیعوامل مؤثر در انتخاب اسل 3#

قصد انتخاب   لیبار به کمک جرثق یی جابجا یهر زمان که برا ی طور کل به
 :دیریرا در نظر بگ ریموارد ز دیبا د،یرا داشت نگیاسل

 بار حجم •
 بار وزن •
 بار  شکل •
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 ط یمح یدما •
 بار نوع •

از   کیهر  یکه برا یی ها ی ژگیفاکتور فوق و با توجه به و 5در نظر گرفتن  با
مناسب اقدام  نهینسبت به انتخاب گز  دیبا م،یدر باال برشمرد نگیانواع اسل

 .دیکن

 

 یبند جمع 

  ی م  میو به چند دسته تقس ستیچ نگیکه اسل میکرد یمقاله بررس نیا در
 ی من یاز نکات ا یمجموعه ا دیبا نگیاستفاده از اسل یبرا ی طور کل به .شود

 یبه گونه ا دیبا  نگیاسل ینگهدار  ط یمح نیهمچن .دیرا در نظر داشته باش
 لیکه اپراتور جرثق دیخاطر داشته باش به .به آن وارد نشود ی بیباشد که آس
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در   زیرا ن نگیسالمت اسل ی حتما بررس دیبا زات یاز تجه دیبازد انیدر جر
 .خود قرار دهد  ی بازرس  ستیچک ل


