
  تسمه حمل بار

تسمه حمل بار در والع نوعی باربند و تسمه برای بستن و جابه جایی بار می باشد، امروزه تسمه حمل بار در 

بیشتر صنایع مورد استفاده لرار می گیرد و عمالً جایگزینی منعطف تر و کم خطر تر از سیم بکسل و یا زنجیر 

خاص، شکستنی و مهم استفاده می شود مثالً  می باشد. از تسمه بار بیشتر در بستن، حمل و جابه جایی بار های

در این نوع بار ها اگر به جای تسمه حمل بار از … در جابه جایی لایك، کشتی، هواپیما، حمل بار با جرثمیل و

سیم بکسل و یا زنجیر استفاده شود در صورت تماس آن با بدنه بار، به بار آسیب وارد شده و باعث خسات می 

کردن با تسمه بار نیز راحت تر و کم خطر تر می باشد زیرا ساختاری نرم و انعطاف  شود. جدا از بار کار

پذیر می باشد و مانند سیم بکسل و یا زنجیر باعث ایجاد پارگی و یا برش نمی شود، به همین منظور امروزه 

 .شود در کارگاه ها و صنایع کوچک و بزرگ نیز به منظور ایمنی بیشتر از این تسمه ها استفاده می

 تسمه های حمل بار، تسمه جرثقیل

عموما این تسمه ها برای باالبردن بارهایی با سطح های حساس استفاده می شود. تسمه های حمل بار از جنس 

شما برای جابجایی   پارچه هایی با الیاف پالستیکی هستند که مماومت کششی مختلفی دارند ساخته می شوند.

 .این تسمه ها در کنار طناب صعود و کار در ارتفاع نیز استفاده کنید اجسام می توانید در ارتفاع از

تسمه های حمل بار دارای الیه های مختلف، برندها و ابعاد متفاوتی می باشند. الزم به ذکر است که تسمه های 

هستند لیمت حمل باری که می توانند بار را تا ارتفاع باالتری حمل کرده و الیه های آن دارای متلایر متفاوتی 

باالتری دارند. تسمه های برندهای معتبر بین المللی دارای لیمت های باالتری از تسمه های دیگر هستند. 

 .ضریب امنیتی تسمه ها نیز می تواند مشخص کننده لیمت تسمه ها باشد

تراکمی دارند تسمه های حمل بار یا جرثمیل از جنس نخ های پلی استر هستند و به دلیل اینکه بافت فشرده و م

در برابر کشش مماوم هستند و می توانند وزن باالیی را تحمل کنند. تسمه های بار بر طبك عرضی که تولید 

می شوند بارهای سه تن به باال را تحمل کنند. تسمه های باالبر با بافت نرم خود لادرند بارها و اشیاء شکننده 

 .را حمل نمایند

محصول کشور ترکیه بوده و در تناژها و سایزهای مذکور لابل ارائه   ازارموجود در ب  اکثر تسمه حمل بار

 .می باشد 1:7می باشد. ضریب ایمنی این تسمه ها 



 مشخصات تسمه حمل بار یا تسمه جرثقیل

 .اکثر تسمه حمل بار بر اساس رنگ ها کد بندی شده اند که معرف حد مجاز بار آن ها می باشد

صورت تخت استفاده میگردند. تسمه های گرد به صورت نمونه های اسلینگ  تسمه های حمل بار بیشتر به

وجود دارند. با افزایش عرض و ضخامت آن به صورت دو ال و چند ال ، مماومت کششی تسمه باالتر می رود. 

تسمه های حمل بار با رنگ های مختلفی عرضه می شوند که می توان به رنگ های زرد، سبز، لرمز، 

در بعضی از برندها هر رنگ نشانه درجه سختی آن است. در تسمه های   ی و آبی اشاره نمود.نارنجی، طوس

حمل بار عالوه بر کیفیت متلایر به کار رفته در تولید پارچه بزنتی، تکنولوژی که در انتها و ابتدای تسمه نیز 

 .به کار می رود نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ی رنگ به منزله پلی استر بودن جنس تسمه ها می باشد و همچنین رنگ سبز بیانگر اتیکت یا همان برچسب آب

 جنس پلی آمید تسمه ها و رنگ لهوه ای نشانه پلی پروپیلن

 :بودن جنس آنها می باشد و مشخصات درج شده بر روی آن ها عبارتست از

WLL حد مجاز بار 
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 :مزایای تسمه حمل بار نسبت به سایر انواع تجهیزات باربرداری

تسمه حمل بار به علت داشتن نرمی نسبی و پهنای مناسب، آسیب کمتری به بارهایی که رنگ یا پولیش شده اند 

 . وارد می سازند

 .تسمه حمل بار عموما برای جابجایی اجسام شکستنی نسبت به سیم بکسل و زنجیر مناسب تر می باشند



شکل پذیری باالیی داشته و به راحتی بار را مهار  تسمه حمل بار های موجود در بازار به دلیل لابلیت انعطاف،

 .می کنند

این تسمه ها به دلیل عدم زنگ زدگی هیچگونه آسیب و لکه ای به لطعات پیش ساخته و تزئینی سنگی و بتنی 

 .وارد نمی کنند

دارد می جالب است بدانید که از تسمه حمل بار به دلیل عدم ایجاد جرله در محیط هایی که خطر انفجار وجود 

 .توانیدد بطور ایمن مورد استفاده لرار دهید

دیگر محیط هایی که از تسمه حمل بار استفاده می شود، محیط هایی است که خطر برق گرفتگی وجود دارد 

 .این تسمه ها بعلت نارسانا بودن، مزیت های بسیار زیادی دارند

 .جایی بار ایجاد می کنند حین جابه تسمه حمل بار کمترین میزان پیچ خوردگی و تاب خوردگی را در

 .به دلیل نرم بودن به راحتی لابلیت باز و بسته شدن دارند و آسیب کمتری به دست و اجزای بدن وارد می کنند

خاصیت کشسانی و پایداری بیشتر تسمه حمل بار در برابر نیروهای کششی نسبت به سیم بکسل و زنجیر 

 .بار را به راحتی جذب کنندموجب شده است که شوک شدید ناشی از 

 .در برابر پوسیدگی مماوم هستند

 .از لحاظ التصادی ممرون به صرفه هستند

تسمه های حمل بار باید مرتبا مورد بازرسی لرار گرفته و در صورت رویت هر کدام از شاخص های زیر بر 

 .از رده خارج شوند ANSI-B91.4 اساس استاندارد

 .آغشته شدن به اسید یا سوختگی اسید و یا آغشته شدن به للیاها –

 .ذوب شدن یه سیاه شدن در اثر سوختگی –

 .سوراخ شدن یا ریشه شدن و یا بریدگی بر روی آن –

 .فرسودگی یا باز شدن دوخت آن –



 .سایش بیش از حد –

 .هرگونه آسیب لابل مشاهده مربوط به نوع بارگذاری –

 .ن اتیکت آن از روی تسمه جدا شده یا خوانا نباشدبرچسب یا هما –

 .هر لسمت از آن ایجاد گره در –

 .(UV) نشانه هایی از آسیب توسط نور ماوراء بنفش –

 .در صورت مشاهده نخ های مغزی آن که معموال به رنگ لرمز است –

 نحوه اتصال تسمه حمل بار یا تسمه جرثقیل

یرد و همین طور نحوه اتصال آن تاثیر زیادی در عملکرد و توان آن در زاویه ای که تسمه جرثمیل لرار می گ

اسمی آن تا هشت دهم می تواند کاهش یابد   جابجایی بار دارد به طوری که برحسب زاویه و لرار گیری توان

 و در ممابل تا دو برابر امکان افزایش طول دارد. به طول کلی سه حالت برای لرار گیری و اتصال تسمه بار

 .وجود دارد

 .نوع اول حالت استاندارد آویز اسلینگ است که ساده ترین نوع اتصال می باشد

نیز معروف است، حلمه های دو سر تسمه تخت، در باال و بر روی  U در حالت دوم از سمت چپ که به حالت

دو برابر بیشتر می یک میله یا بار لرار گرفته و بار در لسمت تسمه لرار می گیرد. در این وضعیت توان بار 

 .گردد

در حالت بعدی مولعیت بار شبیه مورد لبلی است که متناسب با افزایش ابعاد بار و محدودیت طول میله اتصال 

 .در باال، اتصال تسمه از حالت لائم خارج می شود

گذاشته در این لسمت تصویری از روش های مختلفی که برای اتصال تسمه جرثمیل به بار استفاده می شود را 

 .ایم تا پیاده سازی این روش ها برایتان آسان تر شود



 

 ساختار تسمه حمل بار

تسمه حمل بار به طور معمول از جنس پلی استر تولید و بافته می شود، اما در برخی موارد و برای کاربرد 

های خاص این تسمه ها در جنس های کنفی، ابریشم و برزنتی نیز تولید می شود، این تسمه ها باید طبك 

ی جهانی تعریف شده تولید شوند یکی از تولید کننده های مطرح این تسمه بار ها کشور کره می استاندارد ها

باشد، اما این تسمه بار های در چین و ایران نیز تولید می شوند، اما کیفیت تسمه حمل بار کره ای به نسبت از 

د به طور مثال تسمه حمل بار تک تسمه بار های چینی و ایرانی بهتر می باشد.تسمه حمل بار انواع مختلفی دار

ال، تسمه حمل بار دوال، تسمه حمل بار گرد و تسمه حمل بار جغجغه ای که بیشتر برای محکم کردن و بستن 

 .بار بر روی تریلر ها و وانت ها استفاده می شود

 رنگ بندی تسمه های حمل بار به چه منظور است؟

ری باری که در رنگ بندی های مختلفی تولید می کنند. علت تسمه های حمل بار را بر اساس میزان تحمل پذی

اصلی این این رنگ بندی ها استاندارد جهانی بین تمام کشور های دنیا است هر کدام از این رنگ ها دارای 

 .معنا و مفهوم خاصی هستند



  مزایای استفاده از تسمه حمل بار

استفاده از تسمه حمل بار دارای مزایای مختلفی است که از مهم ترین آن می توان به لیمت مناسب و مماومت 

در برابر پوسیدگی دانست. این تسمه ها بدون وارد کردن کوچک ترین آسیب به بار ها می توانند به شما در 

 .جابجایی بار ها کمک کنند

 ای دارای خطر برق گرفتگی چیست؟دلیل استفاده از تسمه حمل بار در محیط ه

نارسانا بودن تسمه های حمل بار موجب می شود شما بتوانید در محیط هایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد  

 .به راحتی از این تسمه ها استفاده کنید و اجسام مورد نظر خود را بدون نگرانی جابجا نمایید

  قیمت و خرید تسمه حمل بار

ها با توجه به متراژ مورد نیاز و تناژ مد نظر تغییر می کند خریداران محترم می توانند این  لیمت این تسمه بار

تسمه هارو با بهترین لیمت به صورت آنالین و حضوری از فروشگاه اینترنتی بلک ابزار تهیه نمایند. در 

ها نوشته شده است و  صفحه هر تسمه بار که بر روی سایت لرار دارد تمام ویژگی ها و ظرفیت و سایز تسمه

موارد ایمنی و اصولی استفاده از تسمه حمل بار به صورت تصویری آموزش داده شده و در آخر هم فیلمی از 

 .نحوه تولید این تسمه بار ها به نمایش گذاشته شده است

 


