
 

 

 

 

 

 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع 

 نساجی

 

 

 

 



صنعت ماشین سازی نساجی از قبل از انقالب با ورود ماشین آالت آلمانی و آموزش تکنیسن ها توسط آلمانی ها 

 شده است .شروع به کار کرده است . در واقع پایه ماشین سازی نساجی در ایرانی توسط آلمانی بنا 

 رفته رفته ماشین آالت آمریکایی ، انگیلسی و ژاپنی وارد این عرصه شده اند .

در حال حاضر ماشین آالت ایتالیا ، آلمان ، کره جنوبی ، ترکیه ، فرانسه ، ژاپن ، تایوان ، یونان ، بلژیک در رشته های 

فندگی پودی ، صنعت بی بافت ، صنعت بافندگی تخت بافندگی گردباف ، بافندگی حلقوی ، بافندگی تاری ، با

 ، طناب بافی و قیطون بافی  ، ذوب ریسی در حال فعالیت هستند .رنگرزی ، صنعت تکمیل ، بافت فرش

در حال حاضر ماشین سازان داخلی در زمینه های ساخت ماشین آالت گردبافی ، ماشین آالت رنگرزی تکمیل ، 

وب ریسی ، ماشین آالت چله پیچی ، ماشین آالت چاپ ، تولید نرم افزار ماشین آالت بافت بریدینگ ، ماشین آالت ذ

 های تخصصی و اتوماسیون در حال فعالیت هستند .

با کمک مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات  91به منظور هدایت و سازماندهی ماشین سازی نساجی کشور در سال 

انجمن صنفی کارفرمایی  "، بسیج علمی کشور  نساجی ، پوشاک و مد و لباس حصان )س( وابسته به سازمان

 تاسیس گردید .  "ایران تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع نساجی

ماشین سازی کشور با وجود تحریم ها توانسته است همچنان راه خود را ادامه دهد اما با موانع و چالش هایی مواجه 

 است ، که عبارت است از :

 ضابطه ماشین آالت دست دوم .واردات بی رویه و بی  (1

 نوسانات نرخ ارز (2

 کمبود تجهیزات صنعتی در بازار  (3

 عدم حمایت های مالی و نقدینگی  (4

 بهره باالی بانکی (5

 عدم وجود پروژه های تحقیقاتی در کشور  (6

  مشکالت کنسولی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی (7

نساجی موفق با توجه به اهمیت صنعت ماشین سازی در صنایع نساجی و پوشاک و در  الملیبین نشریهبه کمک 

های باالیی نیز برخوردار ها و توانمندیان این عرصه که به حق از پتانسیلجهت حمایت از تالشگران و صنعتگر

های یز همکاریاجی موفق و ننس نشریههای مستمر به لطف خداوند متعال و پیگیری و گردید تاسیسباشند؛ می

حمایت از کار و سرمایه  ،تولید ملیدر سال  ،اعضاء این انجمن با هدف شکوفایی و رونق صنعت مادر ماشین سازی

های بسیاری در این زمان کوتاه فعالیتثبت گردید.  (1391)اسفند ماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ایرانی

 شود.ها پرداخته میشرح آن توسط انجمن انجام گردیده که در ذیل به

 



 عضوگیری از متخصصین و فعاالن حوزه ماشین سازی نساجی (1

ها و فعاالن حوزه ماشین سازی های مختلف صنعت نساجی، از شرکتبا توجه به ارتباط وسیع انجمن با بخش

بلکه با  ایندکمک نمدعوت به عمل آمد تا با عضویت در این انجمن نه تنها به رونق صنعت ماشین سازی کشور 

وه بر آن با بهره گیری از های به روز این حوزه برخوردار گردند. عالاستفاده از توان و امکانات انجمن از تکنولوژی

های خود را به منصه ظهور های متخصصین در این حوزه بتوانند کار خود را توسعه داده و تواناییمشاوره

 ند.برسان

عضو فعال دارد که از این بین تعداد  30عضو شروع به کار کرد و هم اکنون بالغ بر  10ا انجمن ماشین سازی در بدو تاسیس ب

 زیادی دانش بنیان یا در حال طی مراحل دانش بنیانی هستند .

 

 

 



 

 ترکیه  ITMحضور در نمایشگاه  (2

اولین حضور خود را  ،ترکیه و در محل غرفه نشریه بین الملی نساجی موفق  2013ITMاین انجمن در نمایشگاه 

حضور گسترده . این حضور در دوره های بعدی نمایشگاه هم ادامه دار بود و در عرصه بین المللی تجربه نمود 

های جای خالی چنین انجمنی را در جهت رفع نیاز ،ها از غرفهمتخصصان ایرانی در این نمایشگاه و بازدید آن

 داد. صنعتگران بیش از پیش نشان می

 

  «ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابستهکفپوش»در پنجمین نمایشگاه حضور  (3

کفپوش نمایشگاه  مبنی بر حضور قوی در ،به دلیل اهمیت بخش ماشین سازی و تاکید هیات مدیره انجمن

حضور یابد و اعضاء نمایشگاه فرش ماشینی اختصاص فضا در مقرر گردید که انجمن با  فرش ماشینیو 

 توزیع نمایند. انجمن ها و بروشورهای خود را در غرفه کاتالوگ ،انجمن



 

 

 

 

 

 

های اشینماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، م»نمایشگاه بین المللی در مستمر حضور  (4

 ایران تکس -«گلدوزی و محصوالت نساجی

های متعدد با رو رایزنیز این ترین رویداد نساجی کشور است. انمایشگاه بین المللی ایران تکس مهم

نمایشگاه ایران تکس منجر به اختصاص فضایی در بهترین نقطه ورودی سالن ماشین  برگزاریولین مسئ

متر مربع به انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع  200آالت به مساحت 

هایشان، اتحاد و بر نشان دادن توانمندیگردید و کلیه اعضای این انجمن توانستند عالوه ایران نساجی 



  ،د. نمایشگاه ایران تکس با حضور گسترده ماشین سازان ایرانیزنیکپارچگی خود را بیش از پیش نمایان سا

و همه صنعتگران این عرصه سعی در ارائه محصوالت خود به بهترین  از شکوه و رونق خاصی برخوردار است 

ن این فرصت را در اختیار اعضا خود قرار داد تا با حضور در بهترین منطقه نحو را داشتند. از این رو انجم

 بر قدرت و شکوه این انجمن بیفزایند.خود، نمایشگاه عالوه بر معرفی و عرضه محصوالت 

 موارد زیر را عملیاتی کند:توانست در راستای اهداف و رویکردهای خود، انجمن نیز 

 

 

 

 



در داخل  های به روزتکنولوژی گیری ازبهرههای خارجی به منظور برگزاری نشست با شرکت -

 کشور

ایشگاه ایران تکس و برگزاری های خارجی حاضر در نمبا دعوت از شرکتنساجی انجمن ماشین سازی 

زمینه  ها در حوزه ماشین آالت و قطعات،نمود ضمن استفاده از تجارب این شرکتسعی  چند جانبه نشست

 فراهم آورد.ر های مدرن و به روز ماشین سازی را در کشوبومی کردن فناوری

 

توسط جناب آقای  «آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی صنعتی»برگزاری کارگاه تخصصی  -

 به شرکت کنندگان  استاد در نمایشگاه ایران تکس و اعطاء گواهینامه

باال بردن سطح دانش و توانایی فعاالن حوزه نساجی است. به  ،های انجمن ماشین سازییکی از رسالت

ات مرکز هدایت و حمایت از تحقیقو  جامعه متخصصین نساجیهمین منظور این انجمن با همکاری 

و « آشنایی با فرآیند رنگرزی و مواد تعاونی صنعتی»دو کارگاه  ،)س(نساجی، پوشاک، مد و لباس حصان

در پایان هر  را در نمایشگاه تخصصی نساجی برپا نمود.« های مربوطه شناخت دستگاه استنتر و المان»

 کارگاه نیز به افراد شرکت کننده گواهی حضور اعطا گردید.

 



 

 

 

 



توسط جناب آقای  «های مربوطهشناخت دستگاه استنتر و المان»برگزاری کارگاه تخصصی  -

 مهندس صاحب جمعی در نمایشگاه ایران تکس و اعطاء گواهینامه به شرکت کنندگان

به معرفی دستگاه استنتر و که این کارگاه نیز با حضور جمعی از دانشجویان و فعاالن صنعت برگزار گردید 

 ء آن اختصاص داشت.اجزا

 

 

 



آالت صنعتی برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین "همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری در  (5

  " پیشرفته ساخت داخل

های انسانی رغم داشتن ظرفیتسازی کشور حاکی از این موضوع است که این صنعت علیبررسی صنعت ماشین

ی های صنعتی و بازار مناسب در داخل و منطقه، در حال حاضر به دالیل مختلف توان رقابت با رقباباال و فرصت

آالت صنعتی، عدم توفیق های فعال در حوزه ساخت ماشینخارجی را ندارد. یکی از مهمترین موانع رشد شرکت

آالت وارداتی در بازاریابی و فروش محصوالت و همچنین نداشتن ابزارهای مالی مناسب برای رقابت با ماشین

 .است

 

در از طریق ارایه تسهیالت با همکاری انجمن ماشین سازی با عنایت به این موضوع، معاونت علمی و فناوری 

آالت و استصناع( به خریداران بهره )در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک یا جعاله ساخت ماشینکم

آالت صنعتی پیشرفته ساخت ایران را مورد حمایت قرار داخل، توسعه بازار تجهیزات و ماشینآالت ساختماشین

 .دهد

به عنوان سازنده ماشین آالت داخلی ثبت نام  http://hitechmachine.irنون اعضای انجمن در سایت تاک

 شرکت توانسته از تسهیالت این برنامه استفاده کنند و باقی اعضا هم در طی مراحل میباشند . 2شده اند و 

 
 

 نساجی : نیازهای فنی ماشین آالت صنایع

 

 سرووموتور (1
، موتورهای بسیار دقیقی هستند تشکیل شده از یک موتور الکتریکی و اجزایی دیگر اند که   سرو موتورها

 میتواند برای کنترل سرعت و زاویه شافت موتور در زاویه و سمت دلخواه استفاده شوند.

 مزایای سروو موتور و کاربرد آن
  :استفاده از سرووموتور دارند عبارتند از به مشخصـات مهمی که در یک فرایند نیاز

 پاسخ سریع  -1
 دقت باال -2

 کنترل بدون مراقبت-3
 کارکرد از راه دور  -4

 :از جمله کاربردهای سروو می توان به موارد زیر اشاره نمود
 CNC :عامل حرکتی محور های دستگاه

می باشند که به منظور حرکات بسیار  سروموتور هاCNC یکی از پر کاربرد ترین قطعات در دستگاه های

 .استفاده می شوندCNCکوچک و دقیق در
  :تغذیه دستگاه پرس

http://hitechmachine.ir/


در این کاربرد ، ورقـه های فلز به داخل دستگاه پرس تغذیه می شوند که در آنجا به وسیله یک تیغه چاقو 

ات باشند که باید عالئم به طول بریده می شونـد. ورقـه های فلزی ممکن است دارای یک آرم یا دیگر تبلیغ

با نقاط برش هماهنگ شوند . در این کاربــرد سرعت و موقعیت ورقه فلز باید با نقاط برش صحیـح همزمان 

 .شود
  :پر کردن بطری در خط

در این کاربرد چنـد پر کنـنده با بطریها به صورتی که آنها در طی یک خط پیوسته حرکت کنند ، در یک 

هر کـدام از پرکنـنده ها باید با یک بطری هماهنگ شوند و بطری را در حال حرکت  خط قرار گرفته است .

آن تعقیب کنند. سیـستم درایو سرو از یک کنتـرل کنـنده موقـعیت با نرم افزار استفــاده می کند که 

 .اجازه می دهد موقعیت و سرعت همانطور که خط بـطریها را حـرکت می دهد ، دنبال شود

 رالکتورومتو (2

دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. برعکس این عمل یعنی  الکتروموتور

 .شود می انجام الکتریکی ژنراتور تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی توسط یک

و سیم پیچ جریان ، نیرو در درون  الکتروموتور الکتروموتورهای عادی، از طریق تعامل بین میدان مغناطیسیدر 

 موتور تولید می شود.

 

 انواع الکتروموتور

نواع کاربرد آن در صنایع مختلف استفاده می گردد. از االکتروموتور انواع مختلفی دارد که بسته به نوع 

رده در دور الکتروموتور ها می توان به نوع تک فاز یا الکتروموتور سه فاز اشاره کرد که هر کدام از دسته های نامب

ه در های مختلف و توان های متفاوت تولید می شوند. الکتروموتور ها بر اساس جنس بدنه و آلیاژ بکار رفت

د.ونخت آن ها نیز به دو دسته ی الکتروموتور های چدنی و الکتروموتور های آلومینیومی تقسیم می شسا  

 کاربرد الکتروموتور

 یا سازی خودرو صنعت نظیر شود، می استفاده الکتریکی موتور یا الکتروموتور در صنایع گوناگون از انواع مختلف

 ابعاد بزرگ استفاده می کنند.لکتروموتور هایی با ا از که رانی کشتی صنعت

می توان الکتروموتور را مهم ترین اختراع بشر دانست. چرا که صنایع زیادی وابسته به این محصول بوده و در 

 دهه های اخیر شاهد تولید انواع مختلفی از الکتروموتور در سایزها و کاربرد های گوناگون بوده ایم.

برند   و ABBالکتروموتور  و vematالکتروموتور  ، الکتروموتور زیمنس از برندهای معروف آن ها می توان به

 اشاره کرد. الکتروموتور موتوژن ایرانی

 گیر بکس  (3

http://www.tavanshop.com/product-category/generator/
http://www.tavanshop.com/product-category/elecromotor/
http://www.tavanshop.com/product-category/elecromotor/electromotor-siemens/
http://www.tavanshop.com/product-category/elecromotor/electromotor-vemat/
http://www.tavanshop.com/product-category/elecromotor/electromotor-abb/
http://www.tavanshop.com/product-category/elecromotor/electromotor-motojen/


مجموعه مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال در یک اتومبیل چرخدنده ها برای انتقال گشتاور و دور در یک 

مجموعه گیربکس، گشتاور و دور را از موتور تحویل می گیرد و به چرخ ها انتقال می دهد. گیربکس ها بسته به نوع 

امل دو کاربرد برای تغییر دور، گشتاور و جهت چرخش مورد استفاده قرار می گیرند. گیربکس ها می توانند ش

چرخدنده یا بیشتر باشند. چرخدنده ای که دور را از یک منبع خارجی دریافت می کند )مثال: الکتروموتور، توربین 

و چرخدنده ای که توسط چرخدنده اول در حال چرخش است را  محرک چرخدنده را( …بادی، موتور ماشین و 

 .می نامند چرخدنده متحرک

 در صنایع مختلف انواع گیربکس و کاربردهای گیربکس

 نیروگاهی، صنایع در ها گیربکس باشند. می مختلف صنایع در ها مکانیزم پرکاربردترین و مهمترین از ها گیربکس

 کشاورزی، کاشی، صنایع خودروسازی، صنایع ، صنعتی سازی ماشین صنایع سیمان، صنعت پاالیشگاهی، صنایع

 و گیربکس انواع ادامه در دارند. کاربرد دیگر صنایع از بسیاری و فاضالب و آب صنعت ، MDF و چوب صنایع

 است. شده آورده مختلف صنایع در گیربکس کاربردهای

  گیربکس هلیکال: 

 گیربکس این در انرژی مصرف که شود می موجب که باشد می دار زاویه مارپیچ با چرخدنده دارای هلیکال گیربکس

 صنعت در مختلفی کاربردهای دارای هلیکال گیربکس شود. بهینه نیز گیربکس سایز دیگر طرف از و باشد حداقل ها

 پالستیک، ساخت صنایع در هلیکال گیربکس گیرد. می قرار استفاده مورد سنگین کاربردهای در اصوال اما باشد می

 هلیکال گیربکس همچنین گیرد. یم قرار استفاده مورد سنگین صنایع سایر و سازی الستیک صنایع سیمان، صنعت

 ساختار گیرد. می قرار استفاده مورد نیز دیگر سبک کاربردهای برخی و اکسترودر و میکسر کولر، کانوایر، در

 ها چرخدنده بین تماس سطح باالترین شود می موجب که باشد می ای گونه به هلیکال گیربکس های چرخدنده

 می ایجاد ساده های چرخدنده به نسبت کمتری صدای و کند می ایجاد را شتربی گشتاور انتقال امکان که شود ایجاد

Shaft Direct ) مستقیم شافت صورت به توانند می کاربرد نوع به بسته هلیکال های گیربکس کند.

Gearmotor) آویز گیربکس یا (shaft Parallel) .را سنگین بسیار کاربردهای در هلیکال گیربکس باشند 

 نامند. می نیز یصنعت گیربکس

  گیربکس کرانویل پینیون 

 متنافر محورهای در قدرت انتقال برای و باشد می مارپیچ مخروطی های چرخدنده دارای پینیون کرانویل گیربکس

 می کانوایرها و آسانسور معدنی، صنایع پینیون کرانویل گیربکس کاربردهای مهمترین از گیرد. می قرار استفاده مورد

 باشد.

  گیربکس حلزونی 

 می قرار استفاده مورد متنافر محور دو بین قدرت انتقال و متفاوت های نسبت با دور کاهش برای حلزونی گیربکس

 کند. می ایجاد را پیچ حرکت مانند حرکتی که باشد می پیچ یک و حلزون چرخ یک شامل حلزونی گیربکس گیرد.

 در که معنی این به باشد می locking-Self یا کنی قفل خود خاصیت حلزونی گیربکس های ویژگی از یکی

 گیربکس کاربردهای از داد. نخواهد ادامه خود حرکت به گیربکس بایستد، حرکت از گیربکس محرک عامل صورتیکه

 از یکی کرد. اشاره صنعتی آالت ماشین و آسانسور سازی، دارو معادن، شیمیایی، صنایع به توان می حلزونی



 توان می حالت این در باشد. می ترکیبی صورت به گیربکس دو از استفاده حلزونی، های گیربکس رایج کاربردهای

 کرد. ایجاد بزرگتری تبدیل نسبت

  گیربکس خورشیدی 

 شرایط ها گیربکس سایر به نسبت فشردگی و راندمان دقت، لحاظ از ای سیاره گیربکس یا خورشیدی گیربکس

 تعداد در تغییر با دهد. می افزایش را مجموعه عمر دارد، که ای بهینه کردعمل با خورشیدی گیربکس دارد. بهتری

 توان می را ها گیربکس این در تبدیل نسبت از ای گسترده بسیار بازه مختلف، های چرخدنده انتخاب و طبقات

 مختلفی عصنای در خورشیدی گیربکس نمود. ایجاد گیربکس یک با توان می را 500 تا تبدیل نسبت که آورد بوجود

 های وینچ میل، بال بادی، توربین فاضالب، و آب صنایع به توان می جمله آن از که گیرد می قرار استفاده مورد

 نمود. اشاره سیمان صنعت و MDF و چوب صنایع بزرگ،

4) PLC  

تقریبا در تمام صنایع استفاده  PLC .ریزی استبه معنی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه   سی ال پی

میشود، از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پالستیک ، الستیک ، صنایع مواد غذایی و غیره که ابعاد بسیار وسیعی 

 .دارد

 در بهبود اتوماسیون صنعتی :   PLCنقش 

 سهولت کار برای اپراتور
 plc سرعت و دقت عمل باال در

 نا نمایش و ها ی دیجیتال، آنالوگ و فرکانس باالانواع ورودیتوانایی خواندن 
 ... برقی ،ها و قطعات خروجی نظیر مانیتورهای صنعتی ، موتور، شیرتوانایی انتقال فرمان به سیستم

 به شبکه با استاندرهای بروزPLC  امکانات اتصال
 گوایرین سهولت و زیبا و ابعاد بسیار کوچک

  باالسرعت پاسخگویی بسیار 
  ایمنی ، دقت و انعطاف پذیری زیاد

 

 ورق و اتصاالت استیل  (5

 صورت به و شودمی ساخته عناصر دیگر و استیل خالص ازترکیب که شودمی گفته ورقی به استیل ورق

 .شودمی تولید متنوع ابعاد در و شکل مستطیل قطعات

 باشدتایوان و ورق کره و ورق آفریقای جنوبی می 304مهم ترین ورق استیل موجود در ایران ورق 

دارند، سطح آن ها معمواًل ضخامت کمیدرصد کربن تشکیل شده است. این نوع ورق 2آلیاژ این نوع ورق از آهن و 

 باشد.صیقل خورده، صاف و یک دست می

http://asamkala.com/plc-2


 شودهای استیل به دو بخش تقصیم میورق

 شودهای که به آهن ربا جذب میورق 

 شودای که جذب آهن ربا نمیهورق 

 تر و در عین حال گرانتر هم هستند.ها نگیر، کاربردیشود، این نوع ورقربا جذب نمیهای که به آهنورق

 ویزگی های استنسل استیل چیست

 مقاومت در برابر خوردگی 

 ظاهر جذاب 

 مقاومت در برابر حرارت 

 شودبه طور کامل قابل بازیافت می 

 عمر طوالنی 

 ورق استیلانواع 

 دار طرح  ورق 

 ورق ا ضد خش 

 بگیر  ورق 

 ورق نگیر 

 ورق ضد اسید 

 ورق زد زنگ 

 ورق خش دار 

 ورق ضد اسید 

 سنسور  (6

وسیله ایست است که پارامترها را در مقیاس های الکتریکی، فیزیکی و یا سایر موارد  (sensor)سنسور یک

 .شناسایی می کند و آنها را به صورت مقدار نشان می دهد

عبارت ساده، سنسورهای اتوماسیون صنعتی، دستگاه های هستند که خروجی )سیگنال( را با توجه به مقدار به 

 .فیزیکی خاص )ورودی( نشان میدهند

دانه و انواع سنسورها نقش مهمی را ایفا می کنند. تا محصوالت به صورت هوشمن اتوماسیون صنعتی  در

 .اتوماتیک عمل کنند

https://rama-control.ir/?p=599


همچنین اجازه می دهند تا یک فرد برای شناسایی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و پردازش انواع تحوالت مانند 

تغییر در موقعیت، طول، ارتفاع، خروجی و جابجایی که در قسمت های مختلف یک پروسه تولیدی در صنعت 

 .رخ می دهد نظارت کامل داشته باشد

سورها نقش محوری را در پیش بینی و جلوگیری از اقدامات الزم را ایفا می کنند، در نتیجه، در بسیاری این سن

 از کاربردهای حسی نقش دارند.

  جک (7

هدف از طراحی یک ماشین در واقع انجام فعالیتی است که یا خارج از توان انسانی است و یا اگر قرار به استفاده 

باشد، زمان بسیاری را صرف خواهد کرد. بسیاری از ماشین های ساخت بشر با هدف ی تنها از نیروی انسانی 

اند. انواع ماشین آالت بزرگ صنعتی و یا راه  انجام اموری که خارج از توانایی انسان ها هستند، طراحی شده

 .داد قرار آالت ماشین از نوع این ی زمره در توان می را …سازی و

 کاربرد لوازم جک چیست؟

های خارج از توان انسانی خود، از سیستم های آن چه مشخص است اکثر این ماشین آالت در انجام ماموریت 

برند. در واقع یک جک هیدرولیکی به تنهایی کاربرد کامل هیدرولیکی با کمک جک های هیدرولیکی بهره می 

ی گیرد، قدرت و مانور و اهمیت ندارد و تنها در زمانی که در مسیر طراحی یک ماشین با هدفی خاص قرار م

 .کشاند خود را به رخ نیاز های صنعتی در صنایع مختلف می

انجام امور سنگین و عموما تحت فشار توسط جک های صنعتی موجب می شود که این جک های هیدرولیکی 

اندمان باال و به سرعت دچار فرسودگی و خرابی گردند. لزوم بهره برداری در حداکثر توان از یک جک، ایجاد ر

حداکثری در کارکرد، اطمینان از عملکرد مطلوب و امن سیستم و جلوگیری از خرابی های عمده، گران و وقت 

گیر در آینده باعث خواهد شد تا هر جک هیدرولیکی با ساختار صنعتی نیاز به دوره های سرویس و نگهداری 

احتمال خرابی باال در قطعات مصرفی این جک ها  کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی داشته باشند. از طرفی

 .نیاز هر چه بیشتر یک جک هیدرولیکی با اهداف صنعتی را به لوازم جک، بیشتر نشان می دهد

 

 لوازم تابلو برق (8

باشد که وسایل و لوازم ای میتابلو برق های صنعتی یکی از مباحث مهم در برق صنعت است. تابلو برق قطعه

ها برق در صنعت در آن قرار داده شده است. از تابلو برق برای کنترل مراحل صنعتی و پخش برق بین دستگاه

که عبارتند از: فیوز، ترانس جریان، المپ شود. تابلو برق صنعتی از اجزای مختلفی تشکیل شده است استفاده می

سیگنال، بی متال، کلید اتوماتیک، کلید سلکتوری کلید محافظ جان، رله، کور باالنس، شستی استاپ و استارت 

 محل کارکرد، با مطابق بندی تقسیم این که شوندمی تقسیم مختلف بخش چند به صنعتی هایبرق تابلو.  …و 

 .گیردایستایی و شکل ساختمان انجام می قرارگیری،



 

و چشم انداز  ات صنایع نساجی ایران، اهداف متعالیانجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان ماشین آالت و قطع

ها دست یافته و بتواند به آنمحترم  خانهوزارتآن های رود با الطاف خداوند حکیم و راهنماییبزرگی دارد که امید می

 سازی کشور بردارد. در رونق و شکوفایی بخش ماشینگامی موثر 

 و من اهلل التوفیق

 


