
 انواع قرقره ها

 سبزُ ّبی هبضیي از لرلرُ. وبثل یب عٌبة ًگْساضتي ثرای زارز ضیبری ذَز ّبی لجِ زر وِ است چرذی لِرلِرُ

 .ضًَس هی عراحی ثبرّب ورزى ثلٌس یب وطیسى ثرای الزم ًیرٍی وبّص ثرای هؼوَالً ٍ است

 سبذتوبى زاذل ثِ سبذتوبى پٌجرُ عریك از ثلىِ پلِ راُ از ًِ را سٌگیٌی الؼبزُ فَق ٍزًِ ذَاّس هی ضرصی

 ًیرٍی ثب ٍزًِ وِ ضًَس هی ثبػث ٍسبیل ایي. وٌس هی استفبزُ لرلرُ ٍ عٌبة از وبر ایي ثرای اٍ. زّس اًتمبل

 ضَز؟ هی ػولی چگًَِ وبر ایي. ضَز وطیسُ ثبال ذَز ٍزى از ووتر

 ثبالی رٍثِ ًیرٍی هجوَػِ ایي زر. است ضسُ آٍیساى عٌبة زٍ از وِ ثگیریس ًظر زر را سٌگیٌی جسن اثتسا

 ٍزى ثراثر ثبیس ًیرٍّب تؼبزل ضرط اسبس ثر عٌبثْب وطص هجوَع ٍ است عٌبثْب وطص ثراثر جسن ثر ٍارز

 .ثَز ذَاّس جسن ٍزى ًصف ثراثر عٌبة ّر وطص ثبضس، هتمبرى آى آٍیرتِ سیستن ٍ ٍزًِ اگر. ثبضس جسن

 متحرک قرقره

وٌس لرلرُ هتحرن است. اًتْبی عٌبثی را ثِ تىیِ گبُ ثبثتی  اجسبم ووه هیسیستن زیگری وِ ثِ ثبال ثرزى 

 .ای ٍصل ضسُ، ػجَر زازُ ٍ ثبال ثىطیس ثجٌسیس ٍ اًتْبی زیگرش را وِ از ضیبر لرلرُ هتصل ثِ ٍزًِ

ثریس، اهب  ّب جسن را ثب ًیرٍی ووتری ثبال هی از ّیچ، چیسی ثسست آٍرزُ ایس؟ زرست است وِ ثِ ووه لرلرُ

هتر ثب زست  ۳ثریس، ثىطیس. ّر ثبر وِ عٌبة را  ثبیس عٌبة را ثیطتر از حبلتی وِ جسن را هستمیوب ثبال هی

 ّر ثیبیس، ثبال هتر ۱٫۵ جسن اگر وِ است چٌیي هسبلِ ایي تَجیِ. آیس هی ثبال هتر ۱٫۵ثىطیس، جسن فمظ 

 وطیسُ عٌبة هتر ۳ ثبیس ثٌبثرایي،. ضًَس هی وَتبُ هتر ۱٫۵ ًیس اًس زاضتِ ًگِ را جسن وِ عٌبة عرف زٍ

 .ضَز هی وطیسُ ثبال آى ٍزى ًصف ثراثر ًیرٍیی ثب جسن یؼٌی،. ثبضیس

ًبهٌس.  رٍز را ثبزٍی همبٍم هی ای وِ جسن ثبال هی ضَز را ًیرٍی همبٍم ٍ فبصلِ ٍزى جسوی وِ ثبال وطیسُ هی

ضَز ثبزٍی هحرن ًبم زارز.  آى اػوبل هیثریس، ًیرٍی هحرن ٍ هسبفتی وِ ایي ًیرٍ زر  ًیرٍیی وِ ثِ وبر هی

 .ثبزٍی هحرن ّوَارُ ثراثر است ثب حبصلضرة ثبزٍی همبٍم زر تؼساز عٌبثْب

  مرکب قرقره

 ترویت ثبّن عَری را ّب لرلرُ زستگبُ تَاى هی. است هحرن ًیرٍی وبّص ّب زستگبُ ثرزى وبر ثِ از ّسف

 ثِ عٌبثی عریك از را ضسُ ثستِ آى ثِ ای ٍزًِ وِ هتحروی لرلرُ اگر. ضَز ووتر ثبزّن هحرن ًیرٍی وِ ورز

 حبلت ایي زر. ضَز هی تمسین عٌبة سِ هیبى عٌبة، زٍ جبی ثِ همبٍم ًیرٍی. وٌین سَار ثبثت لرلرُ یه

 را هحرن ًیرٍی تَاى هی ثبزّن ثیطتر، ّبی لرلرُ از استفبزُ ثب. ثبضس هی همبٍم ثبزٍی ثراثر سِ هحرن ثبزٍی

 .ورز ووتر



 اصغىبن صَرتیىِ زر ضَز، هی ظبّر ثیطتر اصغىبن وِ ضَز هی تصَر چٌیي هروت ّبی لرلرُ ترویت زر

 ًبچیس تب) آى وبّص ثرای وِ است هْن لرلرُ ثب عٌبة اصغىبن اهب. ًسارز تأثیری زستگبُ ٌّسسی آرایص زر

 .وٌٌس هی وبری رٍغي را لرلرُ ضیبر( ضَز ًظر صرف لبثل ٍ

 

 .تٌان بلند کرد ىاافسایش پیدا کرده ً نيایتا" نیرًی محرک کمتر شده ً با سيٌلت بیشتری ًزنو را می تعداد قرقرهاز چپ بو راست 

 محدودیت افزایش نیرو

ّب هحسٍزیت زارز. زیرا زر تحلیل اذیر از  ون ورزى ًیرٍی هحرن ثب ثِ وبر ثرزى تؼساز ثیطتری از لرلرُ

این.  ّبی هتحرن وطسبًی عٌبة ٍ همبٍهت َّا صرف ًظر ورزُ لرلرُػَاهلی ّوچَى ًیرٍی اصغىبن، ٍزى 

یبثس. اگر لرلرُ هتحرن  زر حبلت ٍالؼی هسئلِ، ّر ثبر وِ یه لرلرُ اضبفِ وٌین اصغىبن زستگبُ افسایص هی

ضَز.  زّس، ٍزى آى ثِ ًیرٍی همبٍم اضبفِ هی ثبضس وِ زر ٍالغ ایي ًَع لرلرُ ًیرٍی هحرن را وبّص هی

حرن زر یه زستگبُ ٍالؼی ّوَارُ از ًیرٍی هحرن آرهبًی وِ ثب تمسین ًیرٍی همبٍم هیبى عٌبثْب ًیرٍی ه

 .تر است آیس، ثسري ثسست هی

ای افسایص یبثس. ًیرٍی  ّب افسایص یبثس هوىي است همسار ًیرٍی همبٍم ثِ عَر لبثل هالحظِ اگر تؼساز لرلرُ

ضَز، ّیچ تأثیری زر همساری وِ ثبیس عٌبة وطیسُ  هیاصغىبن ًیس، ثب ایٌىِ ثبػث افسایص ًیرٍی هحرن 

ّبی هروجی وِ اجسای آًْب  لرلرُ-۱ضًَس: ّبی هروت ثِ عَر ولی ثِ سِ زستِ تمسین هی ضَز، ًسارز.لرلرُ

ّبی  تَسظ یه رضتِ ًد ثِ ّن هتصل ضسُ اًس ٍ ثرای ثِ زست آٍرزى هسیت هىبًیىی وبهل آًْب ثبیس رضتِ خ

ّبی هروجی وِ ثب چٌس رضتِ ًد هتصل ضسُ اًس ٍ هسیت  لرلرُ-۲حرن را ضورز.ّبی هت هتصل ثِ لرلرُ

ّبی  آیس.اًَاع زیگری از لرلرُ ّبی هتحرن ثِ زست هی هىبًیىی وبهل آًْب از فرهَل زٍ ثِ تَاى تؼساز لرلرُ

 .رزهروت ًیس ٍجَز زارًس وِ ثرای ثِ زست آٍرزى هسیت هىبًیىی آًْب ثبیس از راّْبی زیگری استفبزُ و
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ضَز. عجك تؼریف ًسجت ثبزٍی  هغرح هی ّبی هىبًیىی هبضیي ثؼس است وِ زر وویتی ثی هسیت هىبًیىی

هحرن ثر ثبزٍی همبٍم یب ًیرٍی همبٍم ثر ًیرٍی هحرن هسیت هىبًیىی زستگبُ است. ایي همسار ثرای لرلرُ 

 .است ۳لرلرُ هتحروی وِ از زٍ تب لرلرُ ثبثت ٍ هتحرن تطىیل ضسُ ثراثر  ثَزُ ٍ ثرای ۲ثبثت ٍ هتحرن 

  انواع قرقره

 .لرلرُ ی ثبثت:هسیت هىبًیىی ایي لرلرُ ّوَارُ ثراثر یه است.ّوچٌیي ایي لرلرُ ًظیر اّرم ًَع اٍل است

ىی وبهل ایي لرلرُ ی هتحرن:ایي لرلرُ آزازاًِ ثر رٍی ریسوبى )عٌبة( جب ثِ جب هی ضَز.هسیت هىبًی

 .است. زیرا ثبزٍی هحرن )لغر چرخ( ّوَارُ زٍ ثراثر ثبزٍی همبٍم )ضؼبع چرخ( است ۲لرلرُ ثراثر 
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