
 

 :لیفت اسمارت

 این انجام براي کند، می اعمال تولید بخش به را زیادي هاي هزینه عمل در که ادهس بسیار اي واژه جابجایی

 خود وجودي ذات در را هایی محدودیت کدام هر که نمود استفاده زیادي بسیار تجهیزات از  توان می امر

 باال تیراژ با تولید خط در سنگین تا سبک نیمه هاي بار جابجایی مشکل حل جهت در رو  همین از دارند،

 با و باال ایمنی با سادگی عین در بتواند تا زده لیف اسمارت نام به تجهیزي ساخت و طراحی به  دست

 بگیرد اپراتور از را ها جابجایی تعداد و بار  وزن تحمل وظیفه و کند کار اپراتور دست کنار در  سرعت بیشینه

 .نماید تحمل خود و

 

 مشخص زمان در بار  وزن تحمل نبدو تا نماید می کمک او به اپراتور کنار در سیستمی چنین وجود

 قرار را هایی ویژگی لیف اسمارت طراحی در.نماید جابجا بار سالمت و فردي سالمت کمال در را بار بیشترین

 جابجا را آنها و نمود متصل دستگاه به گریپر تولیدات، از مختلفی انواع براي سادگی به  بتواند تا اند داده

 .شد خواهید آشنا شده ساخته و طراحی هاي گریپر از برخی با ادامه در. کرد

 :طراحی کلیات

 متصل ستون یک به الکتریکال جعبه و پولی درام، گیربکس، موتور، شاسی، شامل باالبر بدنه مجموعه

 کابل و بکسل سیم رشته یک مجموعه این از. بوده آزادي درجه دو با بازو دو داراي مجموعه این میگردد،

 سیستم یک داراي سامانه این.گردد می متصل آن به گریپر و دسته مجموعه و شده آویخته پایین به فنري

 نقطه در نرا آ و کرده محاسبه اتوماتیک بطور را بار  میزان سل لود از استفاده با که بسته حلقه کنترلی

 شدن فرد به منحصر باعث سادگی عین در سامانه این ، دارد می نگاه تعادل در خودکار طور به دلخواه

 در نرا آ کاربر که اي دستگیره  در میشود سنتی جایی جابه هاي سیستم به نسب ستگاه د این عملکرد

 به بار آن دستگیره لمس با و اپراتور اراده محض به که شود می گرفته کار به دیگري سنسور گیرد می دست



 

 آنها  حرکت سرعت و قطعات حرکت توقف یا و بار  حرکت به آغاز شتاب. کند می تحرک پایین یا باال سمت

 می راهبري را خود ن ستا د که همانطور دقیقا کاربر و نگردیده قطعه به ضربه باعث که بود خواهد نحوي به

 و اپراتور دست شتاب و سرعت با مطابق و نرم بسیار باالبر عمودي حرك. کند استفاده آنها از بتواند نماید

 .بود خواهد اپراتور دست حرکت و اراده با متناسب نیز حرکت توقف

 : ستونی لیفت اسمارت

 3 حداکثر ارتفاع تا توان می و شود می متصل زمین به شیمیایی هاي بولت با دستگاه ستون مدل این در

 در را بار بتوانیم تا داشت خواهیم متر 3 حداکثر طول به هایی بازو مدل این در. باشد ستون ارتفاع متر

 می مدل این در. نماییم جابجا متر 3 حداکثر ارتفاع تا و متر 6 حداکثر قطر به شکل اي دایره ي محدوده

). مشتري نیاز به بسته(شود جابجا لیفتراك با بتواند لیف اسمارت تا نمود طراحی نحوي به را سیستم  توان

 .نمود جابجا را بار کیلوگرم 320 نوز حداکثر تا میتوان ستونی مدل در

 :ریلی -سقفی لیفت اسمارت

 با توان می مدل این در .شوند می متصل سقفی ریلهاي روي بر و بوده بازو فاقد تلیف اسمارت مدل این

 را بارها لیفت اسمارت از ستفاده ا با و داد پوشش را انتظار مورد محدوده تمام KBK هاي ریل از ستفادها

 ریلی -سقفی مدل هاي لیف اسمارت .داد تحرک بعدي دو یا طولی صورت به) بندي ریل مدل به بسته(

 می مدل این در. نمود استفاده کار محل یا سوله از وسیعی بخش در بار جابجایی جمله از خاص موارد براي

 .نمود نصب بعدي دو یا بعدي تک صورت به را ها ریل نتوا



 

 معرفی اجزاي باالبر -1شکل 



 

 

 شماتیک اسمارت لیفت ستونی – 2شکل 

 

 اسمارت لیفت سقفی – 3شکل 



 

 

 اسمارت لیفت ستونی – 4شکل 

 

 شماتیک اسمارت لیفت و گریپر – 5شکل 



 

 

 

 :لیفت اسمارت براي شده تولید عمومی هاي گریپر

 صنایع براي را مصرف پر هاي گریپر از برخی شرکت این  کارشناسان بار، در زیاد بسیار تنوع به توجه با

 :شویم می آشنا آنها از هرکدام با بیشتر ذیل در که اند ساخته و طراحی مختلف

 :پانتوگراف گریپرهاي

 موتور یا جک به نیاز بدون بار انواع جایی جابه براي که بوده پسیو گریپرهاي از اي گونه پانتوگراف گریپرهاي

 قطعه وزن اساس بر و داشته مختلفی انواع گریپرها گونه این دربرمیگیرند، را قطعه و کرده عمل الکتریکی

 .شوند می قفل

 موضوع همین و داده ادامه خود وظیفه به همچنان شود قطع سیستم تغذیه یا برق که هنگامی گریپرها این

 .شود می نها آ در باال ایمنی ایجاد باعث

 ا مورد جعبه یا و کیسه جابجایی براي که بوده قیچی گراف پانتو هاي گریپر رده این هاي گریپر جمله از

 .گیرند می قرار ستفاده



 

 

 گریپرهاي پانتوگراف – 6شکل 

 

 :درجه 90 چرخش جهت گریپر

 از ها مدل از برخی در باشد می چرخش درجه 90 اعمال با بار جابجایی هدف ها گریپر از مدل این در

 .شود می ستفاده ا برقی هاي مگنت از ها مدل از برخی در و پانتوگراف مکانیزم



 

 

 درجه 90 چرخش جهت گریپر - 7شکل 



 

 

 گریپر براي گرفتن لوله هاي خاص – 8شکل 

 :وکیوم گریپر

 با که میباشد کنترلی سیستم و مخصوص پدهاي انتقال، هاي شیلنگ وکیوم، پمپ شامل کامل وکیوم گریپر

 .چسبد می نظر مورد اولیه مواد به راحتی به و افتاده کار به سیستم اپراتور طرف از اي ساده نفرما

 .نمود اشاره...  و باال مفید عمر ستفاده، ا در راحتی باال، ایمنی به توا می سیستم این مزایاي از



 

 موجود وکیوم هاي سیستم از نتوا می محترم کارفرماي تصمیم به توجه با مدل این در( 

 )نمود استفاده کارخانه در

 

 گریپر وکیوم – 9شکل 

 

 

 

 

 

 



 

 اسمارت لیفت میتواند بصورت چرخدار طراحی و ساخته شود.

 

 

 اسمارت لیفت چرخدار – 10شکل 

 :قرقره جابجایی ایستگاه براي برقی مگنت گریپر طرح

 برقی مگنت گریپر از تفادهسا آنها جابجایی براي پیشاهاد بهترین ها، قرقره بود فلزي به توجه با ایستگاه این در

 تا شود می تفادهسا یستمس ینایم ضریب افزایش تجه به باال ن توا با هاي باتري از یستمس این در .باشد می

 .دننک رها را بار تگاهسد ناگهانی، برق قطعی صورت در

 



 

 بار زاویه تغییر براي درجه 90 چرخش عملگر با برقی نتمگ گریپر از تفادهسا آمده عمل به بازدید به باتوجه

 زوایاي با آنها جانمایی و قطعات انواع کرد دبلن نامکا گریپر این عمل آزادي به توجه با که گردد، می هادنپیش

 توضیح را تیسد درجه 90 چرخش با برقی نتمگ گریپر از اي نمونه تر پیش ست. ا پذیر امکا راحتی به مختلف

  وماتیکینپ هم و تیس د چرخشی عملگر از هم ن توا می محترم کارفرماي نیاز به توجه با  که بودیم داده

 .نمود تفادهاس

 

 پنوماتیکی چرخش با برقی مگنت گریپر - 11شکل 

        

 دستی چرخش با برقی مگنت گریپر - 12شکل 



 

 : زمانبندی جدول

 

 جدول زمانبندي – 1جدول 

 :دستگاه این ھای ویژگی از برخی

 دستگاه با کار آموزش براي تصویري ي راهنما کتابچه -1

 استفاده تعداد  شمارش نامکا -2

 جابجا رانآ میتواند تهسد انتهاي و بار به نیرو اعمال با کاربر مد این در (اورنش و نرمال مد در کار انجام -3

 )نماید

 Over Load ثبت  امکان -4

 کار نوع به توجه با باالبر حرکت سیت حسا و سرعت تغییر نامکا -5

 دستگاه فیس اینتر توسط مصرف پر قطعات تعویض و نگاهداري و تعمیر زمانهاي یادآوري -6

 مصرف پر قطعات ست از  یک ارایه -7

 خریدار محل در کامل آموزش روز یک -8

 فروش از پس خدمات سال  5  و گارنتی سال یک -9



 

 

 

 

 سیستم کنترل -13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شده ساختھ ھای باالبر از تصاویری

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


