قالب با دست تابیده شده
تألیف  :جواد صدخسروی

مقدمه
از دیگر روش های اتصال س��رهای طناب فوالدی ،قالب با دس��ت تابیده شده می باشد .این روش در بند -2-9
 1-3استاندارد مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور -قسمت اول -آسانسورهای برقی( )6303-1اشاره شده
اس��ت .همتابیدن از قدیمی ترین روش های اتصال برای طناب می باش��د که از هزاران سال پیش رواج داشته است.
راندمان مقاومت در برابر کش��ش در این نوع اتصال با افزایش قطر طناب فوالدی کاهش می یابد؛ ولی درصورتی که
همتابی به درستی انجام شود مقاومت عالی در برابر ارتعاش و ضربه دارد .این روش اتصال را معمو ً
ال در جایی به کار
می برند که اتصاالت معمول وجود نداشته باشد.
مکانیس��م عمل این نوع اتصال ،چسبندگی سایشی بین رشته های طناب س��یمی می باشد که این از مزیت مهمی
برخوردار می باشد زیرا طناب سیمی در اثر بار وارده به آن ،تحت کرنش قرار دارد و باعث می شود که قطر آن کاهش
یابد و این عمل باعث اعمال یک فش��ار درهم رفتگی در رشته های بافته شده می شود .در اینجا به بررسی الزامات این
نوع اتصال مطابق با استاندارد  2-13411 DIN ENپرداخته شده است.

دامنه کاربرد
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این اس��تاندارد حداقل الزام��ات را برای همتابی��دن اتصاالت
چشمی در طناب های سیمی فوالدی شش یا هشت رشته ای تا قطر
 60 mmکه مطابق با اس��تاندارد  4-12385 prENاس��ت ،به کار
می رود تا اطمینان حاصل ش��ود که این اتصال دارای مقاومت کافی
به اندازه حداقل  % 80نیروی الزم جهت گسیختگی طناب باشد.

تعاریف
قالب با دست تابیده شده

رشته های باز شده دنباله طناب ساخته شده است.

همتابی

یک رشته بیرون آمده یا باز شده طناب را از روی یک رشته عبور
می دهیم ،سپس از زیر رشته یا رشته ها عبور می دهیم و سرانجام آن
را از طناب بیرون می آوریم.

عمل بافتن

حلقه یا چش��می ایجاد ش��ده در انتهای یک طن��اب که از بافتن

ابتداطنابموردنظرراجهتبافتنبایکطولاضافیمشخصبه
صورتیکحلقهدرمیآوریموابتدایمحلبافتنرابایکسیمنازک

www.donya-ye-asansor.com

برای جلوگیری از باز شدن رشته ها می بندیم .سپس خم رشته های
طناب را از هم باز می کنیم (شکل.)1

ب��رای ه��ر رش��ته ،همتاب��ی بای��د پن��ج ب��ار انج��ام ش��ود.
دس��ت کم س��ه همتاب��ی باید با رش��ته کام��ل انجام ش��ود ،مابقی
باید با رش��ته هایی که حداقل ش��امل  % 50س��یم باش��ند ،س��اخته
ش��وند .در ش��کل ( )3ای��ن ن��وع اتص��ال نش��ان داده ش��ده
است.

شکل ( .)1حلقه کردن و باز کردن خم رشته ها

س��پس با استفاده از طناب باز کن یا چنگک ،فاصله ای بین رشته
ها جهت عمل همتابی ایجاد می کنیم.
سپس عمل همتابی را انجام می دهیم(شکل.)2

شکل ( .)3اتصال با دست بافته شده

همتابی ه��ا باید در جه��ت عکس خم طناب ایجاد ش��وند .در
صورتی که طناب سیمی فوالدی هسته دار باشد ،هسته باید با رشته
های بیرونی ،س��ه بار همتابی شود .دنباله های انتهایی رشته از هسته
نباید از بافتن پیشی بگیرد.
س��یم های بیرون زده را توصیه می ش��ود که بند پیچی ش��ود یا
دوباره به داخل طناب برگردد و یا پوشش دهی شود .این اعمال نباید
سه رشته کامل که همتابی شده است را در بر بگیرد.
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شکل ( .)2عمل تابیدن طناب فوالدی هشت رشته ای

میر عبدال��ه یانی ،روزبه :تکنولوژی آسانس��ور( ،)1چاپ اول،
مهر نوین1388 ،
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DIN EN 13411-2, Termination for steel wire
ropes_Safety_ part 2: Splicing of eyes for wire rope
slings.
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