
 مگنت صنعتی

مگنت صنعتی و یا آهنربای صنعتی، به آهنربا های غول پیکری که قادر به جابجایی قطعات 

می باشد، مگنت صنعتی می گویند این … سنگین فلزی مانند تیر آهن ها، قالب ها، قطعات و

مگنت ها با وزن بدنه پایین قادر به جابجایی آهن آالت بسیار سنگین می باشند به عبارتی این 

دین برابر وزن خود را لیفت می کنند. در ادامه این مطلب اطالعات کاملی در مگنت ها چن

 .خصوص این مگنت ها به دست خواهید آورد

مگنت ها از جمله ادوات لیفتینگ به شمار می روند که دارای طول عمر بسیار باال می باشند، این 

باشند، بر روی این  مگنت ها به کمک ایجاد میدان مغناطیسی قادر به حمل قطعات فلزی می

مگنت ها یک اهرم تعبیه شده است که توسط آن میدان مغناطیسی قطع و یا وصل میگردد و عمل 

لیفتینگ انجام می شود و پس از اتمام کار با چرخش مجدد سوئیچ میدان مغناطیسی از بین رفته و 

 .جسم آزاد میشود

 تظرفیت حمل بار مگن

ا ظرفیت های گوناگونی تولید و روانه بازار می شوند، مگنت صنعتی برای استفاده در صنعت ب

ظرفیت مگنت توسط تولید کننده مشخص میگردد، اما حداکثر ظرفیت مگنت به فلزی که قرار 

است توسط مگنت لیفت شود نیز بستگی دارد، هر چه سطج فلز صاف و یکدست باشد و ضخامت 

ابل اگر فلز دارای انحنا باشد ظرفیت بیشتر داشته باشد ظرفیت مگنت باالتر می رود و در مق

 .مگنت کاهش میابد

تن باشد اما فلز مورد نظر دارای انحنا باشد میتواند بسته به  1برای مثال اگر ظرفیت مگنتی 

 .تن کاهش یابد 5.0میزان انحنا ظرفیت مگنت تا 

 :در نتیجه در حالت کلی ظرفیت مگنت به سه عامل زیر بستگی دارد

 ینت صنعتظرفیت اسمی مگ-1

 زشکل و میزان تخت و مسطح بودن فل-2

 ضخامت فلز-3



 

 

 یمزایا و معایب مگنت های صنعت

مهمترین مزیت مگنت صنعتی قابلیت لیفت اجسام در حال حرکت می باشد، لذا اتصال آن به جسم 

 ،باشد و زمان کمتری هم نیاز داردمورد نظر بسیار آسان تر از جرثقیل می 

همچنین حمل اجسام با وزن چند تنی تا چندیدن برابر وزن خود دستگاه نیز از مزایای آنهاست، 

اما این مگنت ها تنها قادر به حمل اجسام فلزی می باشند که توسط نیروی مغناطیسی جذب 

 .عایب آنها به حساب می آیدمیشوند و دیگر اجسام را نمیتوانند حمل کنند، که این مورد از م

 یقیمت و خرید مگنت صنعت

مگنت های موجود در بازار ایران اغلب ساخت کشور چین می باشند و از نظر قیمتی هم بستگی 

به توان و ظرفیت مگنت قیمت ها تفاوت می کند و در حالت کلی از جرثقیل های برقی قیمت 

گرانتر می باشند، مشتریان عزیز می توانند مقرون به صرفه تری دارند و از جرثقیل های دستی 

 .این مگنت ها را با بهترین قیمت و کیفیت از بلک ابزار تهیه نمایند


