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 تن 4نصب جک دو ستون 

 

 پیش نیازها -1

 زیر سازی 1-1

جک می بایست مورد بررسی قرار گیرد زیر سازی و ایجاد از مهم ترین مواردی که قبل از نصب 

یک محل مناسب با نقطه اتکای قوی برای اطمینان از استحکام جک می باشد.غالبا بتن ریزی و ایجاد 

 برای محل نصب جک می باشد.صفحه ستون از رایج ترین زیرسازی ها 

 مسطح و افقی نصب گردد.کامال  سطح  باالبر می بایست بر روی یک* 

 برای باالبر مورد بحث در راهنما در نظر گرفته شده است. 60*60صفحه ستون با ابعاد 

 ابزارهای مورد نیاز 2-1

، 6، آچار آلن 13و  24ابزارهای مورد نیاز : سیم چین، انبردست، پیچ گوشتی، فازمتر، آچار رینگی 

دستگاه جوش و سنگ فرز، الکترود، بست کمربندی پالستیکی، چکش یا پتک، پیچ گوشتی ضربه 

 ای، تایلیور، تراز، کابل، دستکش، عینک مخصوص جوشکاری

 منبع تغذیه 3-1

آمپر می باشد.لذا می بایست در انتخاب  35شدت جریان مورد نیاز اولیه برای راه اندازی دستگاه 

نبع تغذیه برای راه اندازی دستگاه توجه نمود.الزم به ذکر است که دمای هوا در میزان شدت جریان م

 خروجی از منبع تغذیه موثر می باشد.دمای هوای باال از میزان شدت جریان خروجی می کاهد.
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 مراحل نصب -2

 صل کنیدمهم : در هر کدام از مراحل ذیل از تراز بودن سطوح مختلف جک اطمینان حا

 نصب پایه افقی  1-2

پایه افقی )کفی( جک دو ستون را بر روی صفحه ستون ها قرار داده و آن را با اتصال جوش محکم 

کنید.محل داخلی و بیرونی قسمتی از کفی که روی صفحه ستون قرار می گیرد  را با اتصال جوش 

 محکم کنید.

 قرار دادن ستون 2-2

و انبارداری را از روی ستون ها باز کرده و ستون ها را روی کفی  پایه های مربوط به حمل و نقل

قرار می دهیم.ستونی که واحد قدرت و تغذیه روی آن نصب می شود نزدیک به منبع تغذیه قرار 

 بگیرد.

بکسل های تعبیه شده در جک که وظیفه  الزم به ذکر است قبل از بلند کردن ستون ها می بایست سیم

تن ماشین را برعهده دارند از دور پولی های موجود در انتهای پایه ستون رد حفظ تعادل باال رف

شود.یک سر این سیم بکسل در داخل یکی از ستون ها قرار می گیرد و سر دیگر این سیم با عبور 

از دور پولی همان ستون و از زیر کفی موجود در بین دو ستون به ستون دیگر رفته و درآنجا با دو 

 ود می شود.عدد مهره محد

ستون ها را بلند کرده و در محل های مناسب قرار می دهیم و با پیچ و مهره های موجود اقدام به 

 بستن و محکم کردن ستون ها بر روی کفی می کنیم.

می باشد که تمامی سیم ها و شیلنگ های مرتبط بین دو ستون می پل کفی مورد ذکر داری یک سری 

 رد شوند. پل هاز روی سایر اول و ا پل هایبایست از زیر 

 اتصال شیلنگ های هیدرولیک 3-2

محل اتصال شیلنگ ارتباطی بین دوستون که وظیفه انتقال و جابجایی روغن هیدرولیک را برعهده 

دارد در قسمت انتهایی هر ستون می باشد.یک سر این شیلنگ به ستونی که منبع هیدرولیک روی آن 

 ی متصل می شود.نصب شده و سر دیگر به ستون بعد

توسط شیلنگ متوسط موجود در بسته بندی منبع هیدرولیک را به لوله انتقالی روغن در پشت ستون 

اصلی متصل کنید.قسمت متصل شونده به بلوک منبع هیدرولیک را بیش از حد سفت نکنید،چرا که به 

 علت آلومینیومی بودن بلوک امکان صدمه به بلوک وجود دارد.
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 سنسورهانصب  4-2

عدد سنسور قطع کن را در محل های مشخص شده ) روی هر ستون دو سنسور ( قرار چهار 

دهید.این سنسور ها  دارای کنترلری می باشد که با حرکت رفت و برگشتی خود به قفل کردن جک 

روش نصب این کنترلر به این صورت است که پس از قرار دادن آن در محل خود ) کمک می کند.

ه شده در موقعیت پایین ( ، قرار داده و پیچ آلن مربوطه را از بیرون ستون وارد کرده و قسمت روز

اقدام به سفت کردن آن می کنیم.باید توجه داشت که این پیچ نباید تا انتها سفت شود و کنترلر نیاز به 

 حرکت رفت و برگشتی دارد.

قطع کن می بایست رو به پایین قرار  باید به این نکته نیز توجه کرد که شیب صفحه مستطیلی سنسور

 گیرد.

 برقراری اتصاالت الکترونیکی 5-2

اتصاالت برقی را مطابق مدارات داخل راهنمای دستگاه و نیز روی درب تابلو انجام دهید.اتصاالت 

شیر برقی را با سیم های آبی و قهوه ای هم قطر سیم های آویزان شده از شیر انجام دهید.دو سنسور 

 فیش های تعبیه شده به یکدیگر و به منبع اصلی وصل کنید.را با 

الزم به ذکر است برق دستگاه نباید مستقیما به برق شهر وصل شود.برق شهر را به ورودی تابلو 

 برده و از آن یک خروجی برای دستگاه می گیریم.

ن یا هما مشخص شده و در خروجی A,N,N,PEیا همان ورودی تابلو با حروف  INNERبخش 

OUTER  حروفA,N,PE .برق اصلی را به نوشته شده استA  وN  قسمت ورودی وصل کرده و و

 خروجی خود را تامین می کنیم.  OUTERقسمت  Nو  Aاز 

 سوار کردن بازوهای تلسکوپی 6-2

در مرحله بعد خار محور بازوهای تلسکوپی را باز کرده و محور را جدا کرده و در محل خود قرار 

 دهیم.محور را از سوراخ های موجود رد کرده و ضربه می زنیم تا در محل خود قرار بگیرد.می 

باال برده و یک دور می چرخانیم تا قسمت برای جا انداختن این بازوها،چرخدنده دستگیره دار را 

 بازو دستگیره را به حالتسپس بعد از جا انداختن  دایره ای آن به سمت چرخنده بازو قرار گیرد.

 اولیه خود برگردانده و دو قسمت دنده شده دستگیره و بازو را با هم درگیر می کنیم.

شکل را که وظیفه تعادل کشسانی و حرکت های جانبی را بر عهده دارند ) برای  Tدر نهایت تیرهای 

 مواقعی که جک بدون فوندانسیون نصب می شود ( در دو طرف انتهایی پایه افقی نصب می کنیم.
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 توضیحات  -3

 کلید های کاربردی 1-3

 : برای شروع حرکت به سمت باال این دکمه را فشار دهید. UPکلید 

 : برای پایین آوردن باالبر از این دکمه استفاده کنید. DOWNکلید 

 : برای قفل کردن باالبر در ارتفاع دلخواه از این دکمه استفاده کنید. LOCKکلید 

: در مواقع ضروری از این دکمه برای متوقف کردن حرکت باالبر  EMERGENCY STOPدکمه 

 استفاده می شود.

 کنتاکتور 2-3

کنتاکتور تجهیزی برای قطع و وصل جریان برق بین مصرف کننده و کلید تغذیه آن می باشد همچنین 
 or) (Contactبرای کنترل و فرمان قطع و وصل به موتور های الکتریکی به کار می رود.کنتاکتور

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد 
گیرد. کنتاکتور شباهت زیادی به رله دارد، با این تفاوت که کنتاکتور برای  استفاده قرار می

 .کاربردهای آمپر باال به کار می رود

 
 تعمیر و نگهداری

 
دستگاه می بایست سیم بکسل های دستگاه را که وظیفه حفظ تعادل جک * بعد از مدتی کارکردن با 

را برعهده دارند، رگالژ کنید. برای این منظور با استفاده از یک اهرم مهره باالیی که در انتهای هر 
ه را بلند کرده و با مهره پایینی  و بنا به ضرورت مهره را شل سیم بکسل در داخل ستون قرار گرفت  

کنیم. میزان رگالژ سیم بکسل ها را می توان با فشردن سیم بکسل ها و میزان سفت یا  و یا سفت می
 شل بودن این سیم ها سنجید.

 
* میزان بازی و درجه آزادی قفل کن ها را می توان با استفاده از پیچ نگهدارنده ی صفحه مستطیلی 

یم کرد. معموال در صورت شکل که انتهای آن به همراه یک مهره کوچک از ستون بیرون آمده تنظ
 تنظیم نبودن به دلیل قفل نکردن همزمان ماشین به صورت کج روی جک می ایستد.


