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  مقدمه

  

ن و بدفعات فراوان و یاجسام سنگی ین قدرت و برخورد با مشکالت روزمره براي جابجایابی به منابع تامیبا دست

پارتمان آدآمدن فرهنگ آسمان خراشها و یی هاي جسمانی خود که همراه با پدیا بعبارتی براي رفع نارسای

   ومینامی د که ما امروزه آنرا آسانسور میله اي اختراع نمایل قرن نوزدهم وسید که در اوایر گردینی بود ناگزینش

ر یخواه و نا خواه و همانند سا. دیکرد به بازار ارائه گردیکی که با آب عمل میدرولین نوع آسانسور از نوع هیاول

ج رفع ی که به تدرندی محدودي داشته و با مشکالت فراوانی همراه بودیه کارایاختراعات ،آسانسور هاي اول

استفاده قرار ن ضمن ، آسانسور هاي کششی پا بعرصه وجود گذاشت و بنحو گسترده اي مورد یدر هم. د یگرد

باشد یکی امروزه میدرولیشرفت به نسل سوم آسانسور که همانا آسانسور هاي هیگرفت ، ولی با گذشت زمان و پ

ي و همانگونه که ژباشند معذالک راه تکنولویاز هاي امروزه مینکه اختراعات فعلی پاسخگوي نید با وجود ایرس

  دداشت ی بدان اشاره شده کماکان ادامه خواهیدر بخش انتها

  

  

  کییدرولیاي آسانسورهاي هیمزا

بررسی آماري از نصب آسانسور هاي هیدرولیکی نشان میدهد که این نوع آسانسور ، در بازار رواج یافتـه اسـت                

کلیه آسانسورهاي فروخته شده براي ساختمانهاي جدید در آمریکا ، آسانـسورهاي هیـدرولیکی       %  70در حدود   

انسورهاي هیدرولیکی فروخته شده براي ساختمانهاي جدید ، چهار طبقه و یـا      کل آس % 70در حدود   . بوده است   

م کلیه آسانسورهاي هیدرولیکی فروخته شده در آمریکا ، از نوع اتصال مستقی           % 95در حدود     .  کمتر بوده است    

 .بوده اند

  

اصـلی صـعود در     وان خریـداران و عامـل       اآمار نشان میدهد که  آسانـسورهاي هیـدرولیکی مـورد اسـتقبال فـر              

دنباشیبوده و تعداد  طرفداران آن در صنعت بی شمار م ي مسکونیساختمانها

   قرار میدهند بهره برداران آسانسورهاي هیدرولیکی مزایاي زیرین را در اختیار طراحان و 

    بهره برداري موثرتر از فضاي ساختمان -1

% 12به  آسانسورهاي کششی ، در حـدود       آسانسورهاي هیدرولیکی نسبت    فضاي مورد نیاز چاه        -الف

ي  در باال نداشته ولی به یک مقدار فـضا  موتورخانه آسانسورهاي هیدرولیکی نیاز به      چاهو   باشدیمکمتر  

OVER HEAD  نیاز دارد که آنهم بعلت رعایت مقررات مربوطه میباشد  

  

مان تحمیل نمیکند ابعـاد     ساختاسکلت   از آنجائیکه  آسانسورهاي هیدرولیکی نیرو و بار عمودي به            -ب

    بطرز چشمگیري کاهش می یابد آهن کشی چاهک
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 لولـه هـا و      را آسانـسورهاي هیـدرولیکی       چاهک و   تیونیپاور   از آنجائیکه اتصاالت مکانیکی بین       -پ

ت یونیبخش پاور    ت انعطاف استفاده نموده و      یت قابل ین خصوص یتوان از ا  یمتشکیل میدهند  ،   شلنگ ها   

  .ک نصب نمودیدرولیلندر هی متري س12سبی در شعاع را در محل منا

   

  میباشند له یوس موثر ترین  ،ن بار یسنگظرفیت هاي باال بردن   براي -2

اهمیت  هستیمش از چهار تن     یی ب  با تراول هاي کوتاه و ظرفیت      يهنگامیکه مایل به  استفاده از آسانسور      

تـوان  داراي   ، ی هیدرولیکستمهاي یی ساصولر بطوآسانسورهاي هیدرولیکی آشکار تر میگردد زیرا که       

  . باشندیم هزینه کمتر همراه با راندمان مکانیکی خوب  و و نیروي باال برنده قوي

هنگامیکه نیازي به سرعتهاي باالتري نمی باشد ،   آسانسورهاي هیدرولیکی میتواننـد بـا ظرفیـت هـاي       

مربـوط بـه واگنهـاي پـر بـار و سـنگین و یـا                 و یا بیشتر عمل کنند که این وزن هـا            لوگرمیک 57000

کامیونهاي بزرگ بوده و یا نیاز عملیاتی و کار بردي خاص صنعتی و یا جابجائی اجسام ثقیل را ممکـن                    

  میسازد 

  

    پائین آمدن همراه با هزینه کمتر -3

دد لـذا    زمین تامین میگر   نیروي جاذبه از آنجائیکه نیروي پائین آمدن  آسانسورهاي هیدرولیکی توسط          

ضمن اینکـه   . هنگام فرود نیازي به استفاده از نیروي برق نبوده و مصرف انرژي نزدیک به صفر میباشد               

 در آسانسورهاي هیدرولیکی BLACK OUTبخاطر همین خصیصه طراحی و نصب سیستم اضطراري 

  .بسیار ساده و ارزان میباشد

  

  محدودیت هاي  آسانسورهاي هیدرولیکی 

  

لیکی مزایاي فراوانی دارند لیکن همواره باید دقت شود که در کاربري هـاي مناسـب خـود                  آسانسورهاي هیدرو  

 آگاهی و شناخت محدودیت هاي  جه یدر نت . باشدنتیجه کار برد نا مناسب آن میتواند پر هزینه  . استفاده گردند

 هیـدرولیکی آمـده   ذیال محدودیت هـاي  آسانـسورهاي  . ضروري میباشد براي همگان آسانسورهاي هیدرولیکی  

  :است 

 ، بـه نـدرت میتـوان از آن بـراي            انتقـال روغـن جهـت جابجـایی         با توجه به نیاز  آسانسورهاي هیدرولیکی          -1

 زیرا در این صورت نیاز به موتـور و پمپـی بـسیار قـوي و گـران                   .استفاده نمود   ه  یر ثان بمتر   یکي  سرعتهاي باال 

  . خواهیم داشت

یرات در درجه حرارت روغـن هیـدرولیک ، عملکـرد  آسانـسورهاي هیـدرولیکی                بعلت تغی گاهی از اوقات و     -2

کاهش یافتـه  ،     ج  یبتدر ترافیکدستخوش نوسان میگردد درجه حرارت روغن در  آسانسورهاي هیدرولیکی کم            

  اتاقـک پـاور   حرارتلذا بایستی که.  ، حرارت آن باال میرود ترافیکدر حالیکه در  آسانسورهاي هیدرولیکی پر     

  .یونیت  آسانسورهاي هیدرولیکی را کنترل نمود تا تغییرات حرارت روغن به حد اقل برسد 
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 بیش از آسانسورهاي کشـشی میباشـد لـذا جهـت            "قدرت مورد نیاز موتور آسانسورهاي هیدرولیکی معموال       -3

 افت ولتـاژ جلـوگیري   رساندن برق به موتورخانه باید از کابلهاي برق متناسب با قدرت موتور استفاده نمود تا از         

  استفاده از مدار ستاره مثلث جهت راه اندازي موتور نیز بهمین علت میباشد. گردد

در نـصب   . هزینه هاي نصب و نگهداري یکی از مالحظات اصولی در اغلب سیستمهاي هیـدرولیکی میباشـد                  - 4

انـسورهاي هیـدرولیکی ،      سوراخ کردن زیـر زمـین بـراي نـصب  آس            ق دارد یاز به حفر چاله هاي عم     یی که ن  یها

اغلـب قـرار    .خطرات بر خورد با موانع زیر زمینی را افزایش داده و احیانا هزینه اي را به خریدار تحمیل میکنـد           

ـ اداد هاي نگهداري  آسانسورهاي هیدرولیکی فاقد بخش هزینه تعویض قطعات زیر زمینی میباشـد و       ن قـسمت  ی

   گرددیواگذار مکار فرما معموال به 

 دستگاههائی هستند که حرارت فراوانی را ایجـاد میکننـد زیـرا کـه کلیـه       وال  آسانسورهاي هیدرولیکی ، اص - 5

انرژي که در پائین آمدن آسانسور بکار میرود تبدیل به حرارت شده که در نتیجه روغن آن  حرارت را جذب و          

  .درجه حرارت آن باال میرود 

  

  سیستم هیدرولیک مدفون -6 

 آسانسورهاي هیدرولیکی نصب برخی از هیدرولیک و تجهیزات مربوطه مدفون که الزمه سیستم پر فشار 

سیلندرهاي ی قرار داشته که میتوانند موجب نشتی لیتحمالت شیمیائی  ، مکانیکی  ، و الکترو د در معرضنمیباش

 استفاده از اقدامات فراوانی در جهت جلوگیري و یا کاهش خوردگی صورت گرفته است که . شوندهیدرولیک 

از متداولترین اقدامات پیشگیرانه  ، استفاده از روکش هاي مخصوصی . بسیاري از آنها امروزه متداول شده است 

  میدارد  میباشد که بخشهاي مدفون را از سیاالت زیر زمینی و خاك که موجب خوردگی میشوند محفوظ نگه

  

اد روشی میباشد کـه بتـوان بـسهولت و مقـرون بـصرفه      مشکل مهمی که هنوز الینحل باقی مانده ، مربوط به ایج        

 کل جکها منطقی ترین و واضحترین راه اینست که          . قطعات مدفون در زمین را مورد بررسی و بازرسی قرار داد            

  . را به باالي زمین انتقال داد ،  جائیکه بتوان بسهولت و در همه موقع قطعات را بازبینی نمود 

  

 اثباتوع جکها ، عمکرد صحیح خود را به         جکهاي تلسکوپی دو و یا سه مرحله اي ، این ن          قیمت   باال بودن    علیرغم

رسانده اند و اغلب مقررات ایمنی مدون را مراعات مینمایند و بهمین دلیل از این نوع جکها  بـراي تقریبـا کلیـه                  

  . ساختمانهاي کوتاه استفاده میگردد 

  

ن نوع آسانسور هـا     یمشکالت ا از  گر  یدیکی  کی  یدرولیکهاي ه نگ ج یصدمات وارده به کاسه نمد ها و بخش پک        

   .صب آنها دقت فراوان مبذول داشتنستی در یل باین دلمیهه باشد و بیم

  

در بسیاري از کشور هاي اروپائی ، مدتهاست که استفاده از آسانسور هایی که با جک غیر مستقیم و سیم بکسل                     

به باال و   آسانسور را از طریق سیم بکسل       کابین  و متعلقات مربوطه ،     این سیستم   . متداول بوده است    کنند  یعمل م 

  پائین هدایت میکند سیم بکسل نیز روي فلکه اي سوار است که توسط جک به حرکت در میآید
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  کاربردهاي مناسب آسانسورهاي هیدرولیکی 

  

بخصوص مـواقعی  . فاع میباشد آسانسورهاي هیدرولیکی روشی عالی براي انتقال عمودي در ساختمان هاي کم ارت           

  که نیاز به باال بردن اجسامی با وزن زیاد داشته باشیم و سرعت آسانسور اهمیتی نداشته باشد 

  

هیـدرولیکی ، میتوانـد مفیـد    آسانسور هاي ارائه مثالهاي مناسب و غیر مناسب کاربردي زیرین ، براي استفاده از  

  .واقع شود 

  

  :مثالهاي مناسب کاربردي 

  

   ادیستفاده زتر اداري دو الی سه و چهار طبقه با سطح قابل ادفا -

   آپارتمان 200 ساختمانهاي مسکونی دو ، سه ، چهار  ، و پنج طبقه تا -

   بیمارستانهاي کوچک  ، کلینیک ها ، ساختمانهاي بهداشتی تا سه طبقه -

  . دارند نیار سنگیسبک تا بساي  از وزنه خام و یا موادرکوتاه صنعتی که نیاز به انتقال باکارخانجات  -

    پارکینگهاي طبقاتی کوچک و بزرگ -

  )تا سه طبقه (باري در فروشگاهها /  آسانسورهاي مسافري - 

  که با برق تک فاز کار میکنند  (HOME LIFT)خانگی آسانسورهاي  -

  آسانسورهاي پانوراما در هتل ها و مراکز تجاري   -

  

  :مثالهاي نامناسب کاربردي 

  

  با ترافیک باال  طبقه ايین چندغلب فروشگاههاي بزرگا1

  و پرترافیکبقه ط بیمارستانهاي بیش از چهار 2

ـ ق داشته که ممکن است با موانع ز       یاز به حفر چاله هاي عم     یی که ن  یکهاجنصب  3 نـی فراوانـی بـر    یر زمی

   خورد داشته باشد

  

  

  اطالعات ابتدائی از طراحی ساختمان

باشد و چنانچه مهندس معمار از ابتداي طراحی استفاده از یاز میق مورد نیات دقق ، اطالعیبمنظور طراحی دق

د ینصب آسانسور ها پدو ن طراحی یکی  را در مد نظر داشته باشد مشکالت جنبی کمتري در حیدرولیآسانسور ه

  دیایم
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  : ن اطالعات عبارتند از یا

   اتی آسانسوریمنظور از نصب و کاربرد عمل -

آسانسور چاهابعاد -

ک قرار داشته باشد ناگقته نماند که یدرولیلندر هی متري س12تواند در شعاع یت که میونیمحل نصب پاور -

ن فاصله در حداقل ممکنه نگهداشته شود تا افت فشار بعلت اصطکاك داخل لوله یستی سعی گردد که ایبا

و خمشهاي آن بحد اقل برسد 

 ظرفیت-

 سرعت کابین-

 نوع درب طبقات-

 نوع درب کابین -

 آسانسور برآورد ترافیک و تعداد استارت در ساعت -

 فاصله بین طبقات -

(over head) فاصله  باالي کابین تا زیر سقف -

   عمق چاله -

جک وجود دارد یا خیر؟چاله  محدودیتی براي حفر -

  

   هاي هیدرولیکیآسانسور

   محل استقرار موتورخانه -

یت میتواند در شعاع دوازده متري محل جک قرار داشته باشـد ایـن فـضا بایـستی داراي                   فضاي استقرار پاور یون   

 و تهویـه مناسـب محـل   . وسعت کافی و درب ورودي مناسب بمنظور انتقال پاور یونیت بداخل آن داشـته باشـد      

جـانبی  و تمیزي کلی آن  داراي مزایاي فراوانـی بـوده و از مـشکالت بعـدي و     خشک بودن فضا و زمین مربوطه  

  . میکاهد حداقل ابعاد استاندارد موتورخانه آسانسور در جداول مربوطه ارائه میگردد

  

   تابلوي فرمان -

  : تابلوي فرمان در کنترل آسانسور سه وظیفه مهم بعهده دارد

  دریافت فرامین و اجراي منطق حرکتی آسانسور-1

ایمنی مسافر و پرسنل سرویس-2

ولیکی حفاظت از تجهیزات الکتریکی و هیدر-3

نظر باینکه بسیاري از موارد در تابلوي فرمان آسانسورهاي کشـشی و هیـدرولیک مـشترك میباشـد لـذا جهـت               

  . در آسانسور هاي هیدرولیک وجود دارد پرداخته میشود"اختصار به وجوهی از عملکرد سیستم کنترل که صرفا

ور از مدار ستاره مثلث استفاده    در آسانسورهاي هیدرولیکی جهت راه اندازي موت       "معموال: مدار قدرت   -

علت این . میشود بطوریکه هنگام استارت مدار ستاره و پس از آن موتور بصورت مثلث تحریک میگردد

 DLو  ) ستاره   (STاجراي آن در تابلوي فرمان توسط کنتاکتورهاي        . امر کاهش جریان استارت میباشد    

  .وتور آزاد باشد سر سیم پیچی م6انجام میشود و میبایست هر ) مثلث (



7

 در جهـت  16 سه شـیر وجـود دارد کـه شـیر     SOFT STOP - 90Eدر پاوریونیت هاي تیپ: شیرها -

بطوریکه هنگام دوراندازي شـیر     .  در هر دو جهت فعال میشوند      22 در جهت باال و شیر       20پایین و شیر    

دورانـداز  . شـد  میبا1A و جریان تحریک آنهـا      48VDCولتاژ شیرها   .  در هر دو جهت قطع میگردد      22

 خارج از اختیـار تـابلوي فرمـان    22 در طبقه اول و آخر باعث قطع شیر    ECAn و   ECA1هاي اجباري   

میگردند

یچ فشار وجود دارد که یکی تیغه بسته و دیگري باز میباشد لذا از اولـی                ئدو نوع سو  : یچ هاي فشار    ئسو-

اده کرد باین ترتیب که پیچ       استف OVERLOADدر مدار سري استپ و دومی را میتوان جهت سنسور           

.تنظیم آنرا آنقدر بگردانیم که وقتی از حداکثر ظرفیت قدري گذشتیم فعال گردد

 درجـه سـانتیگراد   70وسیله اي است براي کنترل درجه حرارت روغن که هرگاه از  : ترموستات روغن   -

 مرتبط FTO به مدار T1 و T2این کنتاکت از طریق ترمینالهاي . افزایش یابد کنتاکت آن قطع میگردد   

.میگردد

 که داخل سیم پیچی موتور بوده و افـزایش حـرارت موتـور را    PTCیک سري  : سنسور حرارتی موتور   -

. متصل میگردد100 و FTOکنترل میکند و به ترمینال 

-OIL RESISTOR)  از طریق ترمینال هاي ) : گرم کن روغنMOR و SOR 220 یک برقV  بـه آن 

ایـن  .  درجه سانتیگراد نگهمیـدارد    15وسیله همواره درجه حرارت روغن را باالي        متصل میگردد و این     

 و نرمی حرکت دچار مـشکل   LEVELINGامر موجب میگردد آسانسور در استارت هاي اولیه از نظر 

نباشد

 که در روي پاوریونیـت قرارداشـته و بـصورت            17عالوه بر شیر اضطراري شماره      : شیر اضطراري برقی    -

ط سرویس کار فعال میگردد این شیر میتواند از هنگام قطع بـرق توسـط فـردي کـه داخـل                دستی توس 

ایـن شـیر از طریـق یـک         . کابین محبوس گردیده ، فعال شود و آسانسور سر طبقه پائین هدایت گردد            

. و مدار اضطراري تابلو متصل میگرددLMAشاسی داخل کابین به ترمینال 

-CARSLING      در آسانسورهاي هیدرولیک و در موارد بسیار معـدود          "مدتا یکی از وسایلی است که ع 

 فـریم کـابین را در آسانـسورهاي هیـدرولیکی        نقشکاراسلینگ  . در آسانسورهاي کششی کاربرد دارد    

DIRECT SIDE )  مستقیم از بغل ( وINDIRECT )  بطوریکه کفشک ها و . بعهده دارد) غیر مستقیم

  INDIRECT در سیـستمهاي  .و لذا کابین فاقد یـوك میباشـد   رولرها و پاراشوت روي آن مونتاژ شده

 CARSLINGبا کفشک هاي مربوطه و قاب روي جک مونتاژ و توسط سیم بکسل به ) پولی (یک فلکه 

. ، کاراسلینگ فاقد پولی و پاراشوت میباشد DIRECT متصل میگردد و ضمن اینکه در آسانسورهاي 

 استفاده میگردد میتـوان فقـط از یـک جفـت ریـل       CARSLINGدر آسانسورهاي هیدرولیکی که از 

 را بعهـده    CARSLINGاستفاده کرد که این ریل ها هم هدایت جک و پـولی متـصل بـه آن ، و هـم                      

 از تمام شـده     35cm "فضاي مورد نیاز براي اجراي ریل ها و جک ها تا ابتداي کابین معموال             . میگیرند

  .آهن کشی میباشد 
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  : ساختمان کلی یک جک ساده 

صیقلی و یـا     سطح داخلی آن بسیار صاف و     بطوریکهاستوانه اي است که بخش خارجی جک را تشکیل میدهد           :  سیلندر   -

ار مقـاوم   بـسی  ، میبایست  در برابر فشارهاي وارده و همچنین خوردگی ناشـی از رطوبـت محـیط               ه باشد   تحالت عادي داش  

  . باشد

استوانه اي است که داخل سیلندر قرارگرفته و قسمت انتهایی آن به کابین متصل میگردد و براثر فـشار روغـن      :  پیستون   -

در برابـر فـشارهاي    پیستون نیز میبایست ساختمان بسیار دقیق و صیقلی و     . جابجا گردیده و موجب حرکت کابین می شود       

داشته باشدمقاومت کافی نامیکی ناشی از بارهاي استاتیکی و دی

حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک میباشـد کـه روي سـیلندرجک     : (RUPTURE VALVE)  ترکیدگی شیر-

  .خارج  میگرددیا  وارد و  به جک مونتاژ گردیده و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک میباشد و روغن از این طریق

. بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پائین یـا بـاالي جـک مونتـاژ میگـردد      بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا      

 یـا   وعملکرد آن باین ترتیب است که حجم عبوري روغن را کنترل و در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد  

  . اینکه شلنگ هیدرولیک پاره شده باشد باعث قطع عبور روغن و توقف کابین میگردد

شیر ایمنـی در کارخانـه تـست و         .میشودر ایمنی در جک ها ، موجب توقف تدریجی و بدون شوك آسانسور              فعال شدن شی  

 0.3m/sec بعـالوه تنظیم میشود لیکن تنظیم نهایی توسط نصاب انجام میشود که ایـن تنظـیم بـر اسـاس سـرعت نـامی                

  . دقیقه دسته بندي میشوند لیتر در300 الی 35شیرهاي ایمنی بر اساس حجم جریان عبوري روغن از .میباشد

  فرمولی که بر اساس آن شیر ترکیدگی عمل مینماید عبارت است از

  

35
0

DBG=850 mm  

T 16

در شکل مقابل نمونه از     

ــا  طراحـــی متـــداول بـ

ــتفاده از  اســــــــــــ

CARSLING ــه  ارائـ

  گردیده است
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Qmax   ×  r        

                               a =
        6×A×n×td   

  

a =  شتاب منفی براي ایستادن  

Qmax =  حداکثر دبی(lit/min)  

r =  در آسانسورهاي (ضریب تبدیل سرعتDirect میباشد1 مساوي (  

A =  بر حسب سانتیمتر مربع و سطح مقطعی از جک که فشار بر آن اعمال میشود(Cm2)

n =  تعداد جکهاي موازي که داراي یک شیر ترکیدگی واحد میباشند  

td :  طول زمان ترمز(S)

 موقعیت فیزیکی این شـیر      ضمن اینکه . باشد  ) 0.2gn<a<gn(شتاب منفی وارده بر اثر عملکرد شیر ترکیدگی بایستی            

  .بایستی چسبیده به سیلندر باشد

  

  

  

  

  جارو

  مدکاسه ن پیچ اصلی

  

  حلقه نگهدارنده 

  تخلیه هواسوراخ هاي 

  

  هدایت کننده پالنجر

  

  

  

ربه گیر کمک فنر و ض

   اصلی
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 جـک   صفحاتی ضخیم و مقاوم می باشند که بسته به نوع جک در زیر یا باالي         : (PLATES)صفحات نگهداره   -

زه  سا بارهاي  استاتیکی و دینامیکی بهفشارهاي وارده از قرار گرفته و کاربرد آن استقرار و اتصال جک و انتقال     

ساختمان می باشد

 و (SINGLE STAGE)جک ها  در دو نوع یک مرحله اي :  ساختاردرانواع جک هاي آسانسور به لحاظ تفاوت  -

 تولید می شوند و بعلت اینکه جکهاي یک مرحله اي ساختمان ساده تري دارند           (TELESCOPIC)مرحله اي    چند

          نکه حداکثر فـشار اسـتاتیکی مجـاز بـراي جـک هـاي یـک               ضمن ای . همواره ارزان تر از جک هاي تلسکوپی میباشند       

. بار می باشد40 بار و جک هاي تلسکوپی 45مرحله اي 

جک هاي تلسکوپی نیاز به فضاي کمتري در زیر کابین داشته و از اینرو منطقی است که هر گاه محدودیت فـضاي                      -

                  جـک هـاي تلـسکوپی در دو نـوع دو مرحلـه اي           "معمـوال . چاله داشته باشیم بـه سـراغ ایـن نـوع جـک هـا بـرویم                

( 2 STAGE)  و سه مرحله اي ( 3 STAGE)تولید میگردند  .  

د بعلت محدودیت هاي ناشی از حمل       ن طوالنی می باش   یطول مسیر حرکت  داراي  در برخی پروژه ها که      -

               ت دو تکه جکهاي یک مرحله اي بصور،  جک در چاهک آسانسور   جایگذاري  و نقل و

    (2  PIECES)در محل پروژه بهم متصل میگردند  تولید و .  

 و غیـر مـستقیم   (DIRECT)انتقال نیرو بـه کـابین بـه دو روش مـستقیم     : تنوع در نحوه استقرار و انتقال نیرو به کابین   -

(INDIRECT)صورت میگیرد  .

 به کابین متصل گردیده و سرعت و مقدار         "قیمادر روش مستقیم پیستون مست     : (DIRECT)مستقیم  -

این روش ساده ترین و ایمن تـرین روش اسـتقرار           . حرکت جک همواره با حرکت کابین برابر میباشد       

 از این روش اسـتفاده      "جک بوده و در آسانسورهاي باري با ظرفیت باال و ساختمان هاي کوتاه معموال             

 میباشد که میبایـست جکـی   بلند هاي با کورس حرکت   در ساختمان   ،   محدودیت کاربرد آن  .  میشود

همین محدودیت موجب میگردد که از . به اندازه کورس حرکت ساخته و در چاه آسانسور مستقر نمود 

.روش غیر مستقیم استفاده شود

:  اتصال جک به کابین در روش مستقیم به دو صورت امکان پذیر میباشد

 گفتـه میـشود ،   (DIRECT CENTRAL)آن مستقیم مرکزي ه ل میگردد که ب به زیر کابین متص" جک مستقیما-الف

لیکن میبایست جک هیدرولیکی در زمین . حداکثر استفاده براي کابین میسر میگردد، در این حالت از فضاي چاه آسانسور   

  .مدفون گردد

.  گفته میشودDIRECT SIDE) (آن مستقیم کناري ه  یوك باالي کابین متصل میگردد که بزیر به " جک مستقیما-ب

در این حالت مقداري از فضاي چاهک آسانسور صرف استقرار جک گردیده و فضاي کمتري براي کابین بـاقی مـی مانـد                       

 در معرض دید جهت بازرسی هاي دوره اي بوده و  "لیکن نیازي به کندن زمین و دفن جک نبوده ، ضمن اینکه جک کامال             

  . مجاورت با رطوبت و  فعل و انفعاالت شیمیایی موجود در خاك منتفی میگرددخوردگی و پوسیدگی سیلندر به لحاظ

در این روش پیستون باعث حرکت یک پولی گردیده که این پولی از طریق چنـد رشـته                   : (INDIRECT) غیر مستقیم    -

 ضمن .دابین میشوباعث حرکت ک) که یک سر آنها به کابین و سر دیگر به کف چاله آسانسور مهار گردیده      ( سیم بکسل   

 با لذا معروف گردیده است، 2:1اینکه سرعت و حرکت کابین نیز دوبرابر خواهد شد از اینروست که این روش به سیستم         

اقتصادي جویی استقرار غیر مستقیم جک ، امکان استفاده از جکی با نصف طول تراول پدید میآید که این امر موجب صرفه   

  .در بسیاري از پروژه ها میگردد
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جهت مراقبـت   ) (RUPTURE VALVE به لحاظ حفظ استانداردهاي ایمنی ضروري است عالوه بر شیر ایمنی از طرفی

  .از شل شدن و پارگی سیم بکسل ها از سیستم پاراشوت نیز استفاده گردد

  .کابین استقرار می یابدیا پشت در روش غیر مستقیم همواره جک کنار 

  

ت باال و کابین بزرگ ضروري است چه در سیستمهاي مستقیم و چه غیر مـستقیم از دو جـک                    در برخی پروژه ها با ظرفی      -

. گفته میشود(DOUBLE)براي اتصال و انتقال کابین استفاده گرددکه بآن روش زوجی 

  

  نحوه انتقال نیرو به کابین

 غیرمستقیمDIRECT مستقیم

INDIRECT

  یمنیمحل شیر ا  تعداد سیلندر  نحوه عملکرد جک

RUPTURE 
VALVE

  

  

  

   انواع

   جک

  مرکزي

CENTRAL

  کناري

SIDE  

  مرکزي

CENTRAL

  

  کناري

SIDE

  یک 

  مرحله اي

SINGLE 
STAGE

  دو 

  مرحله اي

TWO 
STAGE

  سه 

  مرحله اي

THREE 
STAGE

سیلندر دو 

  تکه

TWO 
PIECES  

ی
ک

ت
  S

IN
G

L
E

ی
ج

زو
  D

O
U

B
L

E

ر
د

لن
سی

ي 
ال
با

  

ر
د

لن
سی

ن 
ئی
پا

  

  ساده

NORMAL

  

√

  

√

  

ــــ

  

√

  

√  

  

  

  ــــ

  

  ــــ

  

√  

  

√

  

√

  

√

  

√

  تلسکوپی 

TELESCOPIC  

  

√

  

√

  

ــــ

  

√

  

  ــــ

  

√  

  

  

√  

  

  

  ــــ

  

√

  

√  

  

  ــــ

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :(TANK)   روغن محفظه-الف

رولیکی در         ابعاد محفظه بر حسب ظرفیت و سرعت آسانسور متفاوت میباشد و هر یک از سازندگان آسانسورهاي هید                

حدود پنج الی شش نوع ابعاد مختلف محفظه پاوریونیت را طراحی و در دسترس دارند و ایـن بخـش بـاین دلیـل محفظـه                          

پاوریونیـت در روي پایـه اي       .پاوریونیت نامیده میشود که کلیه روغن مورد نیاز سیستم هیدرولیک را در خود جاي میدهـد               

  : (POWER UNIT)پاوریونیت

 کوچکی بنام پاوریونیت دریافت میکنند که در واقع جعبه فلزي           "آسانسورهاي هیدرولیکی توانائی بحرکت درآوردن کابین را از بخش نسبتا         

  .محکمی است که متعلقات بسیاري در داخل و همچنین روي آن وجود دارد

  :د بررسی قرار میگیرد که عبارتند از پاوریونیت در چند بخش زیرین مور

  )تانک روغن (محفظه       -

گروه شیرها 

موتور و پمپ هیدرولیک 

لوازم و تجهیزات جانبی
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لیه روغن بسهولت میسر گردد و همچنین داراي رنگ ضد زنگ هم میباشد و با           سوار بوده تا از رطوبت زمین دور بوده و تخ         

توجه باهمیتی که تمیزي روغن هیدرولیک دارد داراي درب محکمی براي ریختن روغن بوده کـه در صـورت بـسته بـودن            

 داراي نـشان دهنـده      "مانع نفوذ گرد و غبار باشد و در پائین ترین بخش پاوریونیت پیچ تخلیه روغن تعبیه شده و معمـوال                   

بعلت حجم زیاد و سنگینی پاوریونیت دو قالب در طرفین پاوریونیت نصب شـده تـا حمـل و نقـل آن     . مقدار روغن میباشد  

در داخل محفظه روغن پاوریونیت ، تعدادي پره هاي داخلی که ابعـاد و شـکل آنهـا بـصورت خـاص            . گیردبسهولت انجام   

و ایجاد سر و صداي بیش از حد و همچنین کـف کـردن روغـن برگـشتی جلـوگیري                    طراحی شده ، قراردارد تا از ارتعاش        

  . استقرار پاوریونیت بر روي ضربه گیرهاي الستیکی نیز متداول میباشد ، عالوه بر تمهیدات یاد شده. نماید

  

روغن هیدرولیک 

یباشد معملکرد صحیح آسانسورهاي هیدرولیکی مستلزم استفاده از روغنهائی با مشخصات ویژه 

قابل توجه است که روغن هیدرولیک نـه تنهـا سـبب عملکـرد          . مهمترین خصوصیات این روغنها ، غلظت صحیح آن است          

. گردیده ، بلکه بخشهاي مختلف پمپ ، شیر ها و دریچه ها ، و جک را نیـز روغنکـاري مینمایـد        ) جک  (  صحیح پیستونها   

 و از  سرماي زیـاد موجـب سـر و صـدا نگـردد     اري شده و حتی در   غلظت روغن بایستی بقدري پائین باشد که بسهولت ج        

.طرفی اگر چنانچه غلظت آن باال باشد ممکن است که موجب کندي حرکت شیر ها و دریچه ها گردد

  شاخص غلظت مناسب 

ر تغییرات وسیع در غلظت روغن که حاصل درجه حرارت باشد میتواند در عملکرد آسانسور  ، هم در حین صـعود و هـم د               

   .وانی بوجود آورداحین فرود نوسانات و عدم یکنواختی فر

  روغنکاري مناسب

 قطعات متحـرك سیـستم بنحـو شایـسته روغنکـاري شـده و              شد تا روغن مورد استفاده بایستی توانائی روغنکاري داشته با       

  اصطکاك را بحداقل برساند

مقاومت در برابر اکسیده شدن

واد اسیدي ، مواد الکی و لجن نموده که سبب خوردگی قطعات در تمـاس بـا روغـن                   هنگامیکه روغن اکسیده شود ایجاد م     

عمل اکسیده شدن با باالرفتن درجه حرارت و جمع شدن مواد آالینـده در         . شده موجب عملکرد نا مناسب آسانسور میشود      

.روغن  تشدید میشود 

   مقاومت در برابر خوردگی   

 و مجاورت بـا هـوا کـه     نماید  در اثر نوسانات حرارتی       قبال خوردگی ، حفاظت    روغن هیدرولیک بایستی که از قطعات در      

و براي رفع این نقیصه مواد ضد زنگ و ضـد   تدریج رطوبت را بخود جذب میکندآب میباشد ، روغن به داراي ذرات معلق

 مواد افزودنی ضد زنگ و      خوردگی به روغن اضافه میکنند کلیه روغنهاي توصیه شده براي آسانسورهاي هیدرولیک  داراي             

.ضد اکسیده شدن میباشند

خصوصیات ضدکف کردن

در اثر تماس ، هوا با روغن مخلوط شده و ایجاد کف می نماید با افزودن مواد ضدکف تا حدي این مشکل برطرف میـشود                   

با توجه به . ا بروندهوه این مواد کشش سطحی را در روغن کاهش داده و اجازه میدهد که ذرات هوا از روغن جدا شده و ب

آنچه که اشاره گردید در میابیم که تمیز نگهداشتن روغن و حفاظت از آن در قبال ذرات گـرد و غبـار ، بخـار آب حـائز                            

.اهمیت بسیار بوده و در عملکرد آسانسور اثر مستقیم دارند

  اري مناسب بین پمپ و روغنگساز
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         ه پمـپ سـازگاري داشـته باشـد برخـی از روغنهـا کـه داراي  مـواد افـزود                     روغن استفاده شده بایستی بـا مـواد متـشکله         

لومینیوم ، مس و آلیاژهاي برنج ضد استهالك و یا ضد آتش میباشند ممکن است که به فلز روي  ، منگنز ، کادمیوم ، آ                         

  .کاسه نمدها و رنگ قطعات ، آسیب رسانده و آنها را مورد حمله قرار دهند

ه به مطالبی که در باره روغن تشریح گردید و مراجعـه بـه جـداول موجـود بـراي جکهـاي هیـدرولیکی توصـیه                            با توج 

  :میگردند  

  

1- SHELL  TELLUS T46  

  T68 بهران هیدرولیک -2

  68پارس هیدرولیک اتوماتیک -3

  46 پارس بابک ویژه -4

  

   :(VALVES GROUP) گروه شیرها –ب 

که محل اتصال و انتقال روغن  حرکت جک در باالي بخش محفظه پاوریونیت قراردارند و  گروهی از شیرهاي کنترل کننده

در آسانسورهاي هیدرولیکی قویتر ، موتورالکتریکی و پمپ هیدرولیک در داخل محفظـه روغـن و بحالـت                  . به جک میباشد  

 از لرزشهاي حاصله ه که تا حديغوطه ور میباشند باین ترتیب حرارت حاصله از عملکرد موتور و پمپ به روغن منتقل شد       

در برخی از سیستمهاي هیـدرولیکی کـوچکتر ایـن بخـش در بـاالي محفظـه        . توسط روغن مستهلک میگردد   موتور و پمپ    

  .قراردارد

  

  :(MOTOR – PUMP) بخش موتور و پمپ هیدرولیکی -پ

 موتـور الکتریکـی و بطـور کلـی          وظیفه موتور الکتریکی بحرکت درآوردن پمپ روغن هیدرولیک میباشد و انتخاب پمپ و            

  : آمده است"پاوریونیت به عوامل متعددي بستگی داشته که برخی از آنها ذیال

  ظرفیت آسانسور -1

آسانسورتراول -2

سرعت مورد نظر-3

تعداد و قطر سیلندر هیدرولیک -4

سیستم تعلیق و اتصال جک به آسانسور-5

 فاز و یا سه فاز میباشد در مناطق سردسیر کـه امکـان دارد           برق مورد نیاز پاوریونیت برحسب ظرفیت و سایر عوامل ، تک          

حرارت روغن بسیار پائین افتاده و غلظت روغن بیش از حد زیاد شود از یک المنت گرم کننـده روغـن جهـت ثابـت نگـه        

  سـرعتی  میتواند یک سـرعته و بـا   "پاوریونیت داراي انواع مختلف بوده و معموال. داشتن درجه حرارت آن استفاده میگردد     

 عمـومی و    بـراي مـصارف   1m/sec براي مصارف خانگی و شخصی و یا دو سـرعته تـا حـداکثر                0.1m/secمعادل  

 استفاده میگردد داراي   کلیه آسانسورهاي هیدرولیکی صنعتی که در کارگاهها و یا کارخانه ها      ضمن اینکه آپارتمانها باشد   

  . استفاده میکنند م تر و برق سه فازسرعت کم بوده ولی در عین حال از پاوریونیت هاي حجی

بخش دیگري که داخل پاوریونیت قراردارد محفظه کوچکی است که وظیفه آن کاهش نوسان در فـشار و حجـم روغـن و                     

جلوگیري از ایجاد سرو صدا و حرکت ضربه اي روغن در داخل سیستم و لوله ها و اتصاالت میباشد بایـستی توجـه داشـت       

تریکی و پمپ در عملکرد این سیستم بسیار موثر بوده و بهمین دلیـل اسـت کـه در ابتـداي راه      که جهت گردش موتور الک    

  اندازي اولیه موتور و پمپ الکتریکی به جهت گردش آنها توجه مخصوص میشود راه اندازي موتور برقی از نوع ستاره یا 
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بعلت اصطکاك در داخل لوله هاي هیدرولیک و .  از نوع مارپیچی میباشند"ستاره مثلث میباشد و پمپهاي هیدرولیکی عموما

در واقع بایستی سعی گردد که طول لولـه  . همچنین خمشهاي لوله ، رعایت برخی از اصول ابتدائی لوله کشی الزامی میگردد        

هاي هیدرولیکی را بحداقل رسانده و بمنظور جلوگیري از ایجاد ارتعاش و سر و صدا استفاده از بست  بفواصل یـک متـري            

اهمیت خاصی دارد در صورتیکه مجبوربه استفاده از لوله هایی به شکل نیمدایره گردیم بایستی سعی براین باشد که شعاع            

گردش لوله که به قطر لوله بستگی دارد باندازه کافی بزرگ باشد تا اصـطکاك و ارتعاشـات داخـل آن در حـداقل بـاقی                      

  .بماند

  

  

  :  تجهیزات و لوازم جانبی–ت 

OIL RESISTOR-) در مناطق سردسیر و بعلت بـرودت هـوا و بـاالخص هنگـام صـبح ،      ): المنت گرم کننده روغن

غلظت روغن باالرفته و افزایش بیش از حد غلظت بر عملکرد نرم و بدون شوك آسانسور اثر منفی خواهد داشت و بهمـین                       

، کنترل می نماید که درجه حرارت روغن از          این المنت    . دلیل از المنت هاي برقی براي گرم کردن روغن استفاده میگردد          

                     .مقدار معینی کمتر نگردد

- COOLING SYSTEM) در سـاختمان هـاي پـر ترافیـک چنانچـه اسـتارت بـر سـاعت         ): سیستم خنک کننده

لوب آسانسور آسانسور بیش از حد معینی افزایش یابد باعث گرم شدن روغن و در نتیجه کاهش غلظت آن و عملکرد نامط                 

 سیستمهاي خنک کننده دو نوع عملکرد دارند یا توسط آب .در چنین مواقعی استفاده از این سیستم ضروري است . میگردد

بهرحال تهویه و پائین نگه داشتن درجه حرارت موتورخانـه در اینگونـه             .و یا هوا باعث کاهش درجه حرارت روغن میشوند        

  .موارد بسیاري ضروري میباشد

EMERGENCY SOLENOID VALVE-)   شـیر سـلونوئیدي اسـت کـه در     ): شیر سـلونوئیدي اضـطراري

عـالوه بـر ایـن شـیر     . گرددفعال شود و باعث پایین آمدن آسانسور سرطبقه ) باطري( با یک برق ذخیره  ،صورت قطع برق 

  .مکانیزمی وجود دارد که بصورت دستی از روي پاوریونیت میتوان کابین را پائین آورد

HAND PUMP-) هرگاه بهردلیلی از جمله هنگام نصب ، سرویس یا قطع برق ، آسانسور بـین طبقـات   ): پمپ دستی

  .متوقف گردد و الزم باشد که به طبقه باال برده شود استفاده از پمپ دستی الزم میباشد

SOFT STOP- :م ایـست  وسیله اي است که به گروه شیرها روي پاوریونیت اضافه شده و موجب حذف شوك هنگا

  .آسانسور میگردد

GEARED MOTOR DEVICE- :  این وسیله بجاي یکی از شیرهاي اصلی قرار میگیرد و به لحاظ اینکه فعـال

شدن آن بتدریج صورت گرفته و عملکرد آن بنحوي است که حجم عبوري روغـن از آن ، وابـستگی بـه غلظـت و درجـه                            

  . حذف شوکهاي ناشی از استارت و ایست آسانسور میباشدحرارت روغن ندارد لذا تاثیر آن ، عملکرد یکنواخت و
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                                                                                                                  محفظه روغن -1

-                                                                                                               پایه تانک روغن-2

موتور الکتریکی-3

پیچ تخلیه-4

  پمپ هیدرولیک -5

نوسان گیر-6

 روغندرجه-7

دستگیره -8

درب روغن-9

فیلتر-10
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  2
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9         
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11

 
 13
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           20
        
    19
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     15
   14

  2
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11

   هاي رابط سیم – 11

     گروه شیرها- 12

  فشار سنج  - 13

پمپ دستی  - 14

شیر اصلی قطع روغن -15

سیلندر هیدرولیک -16

راپچروالو -17

لوله هاي ارتباطی -18

جان پناه -19

 پیستون  - 20

  4
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  هااستاندارد 

موارد این . میباشد که چکیده اي کاربردي از آن ارائه میگرددEN81-2استاندارد آسانسورهاي هیدرولیکی 

                   . تدوین شده است 1m/secستاندارد براي آسانسورهاي هیدرولیکی تا ا

  

ن عمل جابجایی از یک طرف با فشار مایع و از سمت دیگر بـا اعمـال نیـروي                   عبارت است از یک جک که در آ       

   .جاذبۀ زمین صورت می گیرد 

    

   )لوله هاي قابل انعطاف(رابط شلنگ 

 برابر فشار بار 8باید از نوعی انتخاب شوند که ضریب ایمنی آن حداقل برابر فشار ترکیدگی باشد که این فشار            

  .کامل است

  

    جکهاي تلسکوپی

 باید بین قسمتهاي متوالی مانعی وجود داشته باشد تا از خارج شدن پیستونها از سیلندرهاي مربوطه جلوگیري -1

  .شود

بـین قابهـاي     فاصـلۀ آزاد , در صورتیکه جک زیر کابین یک آسانسور با عملکرد مستقیم قرارگرفتـه اسـت      -2

ین قسمت کابین وقتی که کابین بر روي ضربه گیرهاي وبین باالترین قاب راهنما و پایین تر هدایت کنندة متوالی

  . باشدm3/0 فشرده قرارگرفته   کامال ً

 بطوریکه پیـستون هـا بـا هـم و     .این جکها باید مجهز به وسایل همزمان ساز هیدرولیکی و یا مکانیکی باشند     -3

  .همزمان باز و بسته شوند

بایـد  , ر نظر گرفتن هـدایت کننـدة خـارجی آن           بدون د  ,طول بخش تکیه گاه هر قسمت از جک تلسکوپی           -4

  . پیستون مربوطه باشدقطر برابر2حداقل 

  

:انواع شیرها 

)یلندر نصب میشود س در روي(  (Rupture Valve  (شیر ترکیدگی -1

ایـن عمـل بـا    .  افت فشار  موجب بسته شدن خودکار آن  شـود آن به صورتی است که شیري است که  طراحی    

  .ال از یک مقدار مشخص در جهتی که از قبل تنظیم شده است، انجام می شود افزایش جریان سی

Down Direction Valve) )16شیر شماره  ( (شیر جهت پایین -2      

.یدرولیکی پایین رفتن کابین از طریق آن کنترل می شوده با کنترل الکتریکی که در مدار  است شیري

 Shut-Off Valve) (شیر دستی-3
  

جریان و یا قطع آن برقراري ت از یک شیر دو راهه با عملکرد دستی که از هر دو طرف میتواند موجب عبارت اس

  .گردد 
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 Pressure Relief Valve )شیر اطمینان(شیر فشار شکن-4
  )27 و 5شیرهاي شماره ( 

و اجـازه  . ود ین شده تحمل می کند و با افزایش فشار باز می شیشیري است که فشار را تا یک میزان از پیش تع       

.نمیدهد فشار سیستم از یک حدي باالتر رفته و موجب خسارت گردد

  Restrictore)(شیر محدود کننده  -5

  .  به یکدیگر متصل می شوند ،شیري است که ورودي و خروجی آن از طریق یک مجراي عبور محدود شده

  )non- return  valve (شیر یک طرفه -6

  .  را می دهد سمت یک ازریان ج برقراري شیري که فقط اجازة

One Way Restrictore)  (شیر محدود کنندة یک راهه -7 

ور محـدود صـورت   طـ  یک سمت را می دهـد و در سـمت دیگـر عبـور جریـان ب      ازشیري که اجازة جریان آزاد      

  .میگیرد 

  

  :وسایل ایمنی

  )19شیر شماره  ) (head lost(  شیر دستی-1   

برقرارکنندة ارتباط بین سیلندر به شیر یک طرفه و به شیر جهت پایین ، می باشد ،      شیردستی باید در مداري که      

  .باید در موتور خانه قرار گرفته باشد " و الزامانصب شود

   )Bشیر ) (non- return  valve (طر فه  شیر یک-2  

وقتی فشار  و  نصب شودشیر یک طرفه باید در مداري که برقرار کنندة ارتباط بین پمپ  و شیر دستی می باشد ،     

 با بـار اسـمی   آسانسور باید قادر به نگهداشتن        شیر یک طرفه   , رسید مینیمم عملکرد      فشار  از منبع به پایین تر   

  .در هر نقطه ، باشد

  )27 و 5شیرهاي شماره  (   (Pressure Relief Valve )شیر فشار شکن -3

   بـه  وط بین پمپ  و شیر یک طرفه می باشد، متـصل گـردد  شیر فشار شکن باید به مداري که برقرار کنندة ارتبا         

  .محدود کند  فشار بار کامل%140گو نه اي تنظیم شود که فشار را به اندازه 

بعنوان مثال اگر فشار با بار کامل سیستمbar 40    باشد می بایست شـیر فـشار شـکن روي  bar 56  تنظـیم 

      . شود

   : دار شیرهاي جهت-4

  )16شیر شماره ( Down Direction Valve)(ینجهت پای  1 ـ 4

بسته شدن آنها باید بر اثر فشار هیدرولیکی ناشی         . شیرهاي جهت پایین باید بطور الکتریکی باز نگهداشته شوند        

بعبارت دیگر هـر گـاه بـرق قطـع            شده  به ازاي هر شیر، صورت گیرد        از جک و حداقل یک فنر فشاري هدایت       

  .گرددگردد مسیر عبور روغن قطع 

  Up Direction Valve)(جهت باال  2 ـ 4

نها باید در اثر فشار هیدرولیکی جک ویا حداقل یک فنر آباز شدن  و  این شیرها باید بطور الکتریکی بسته شوند

  .فشاري هدایت شده به ازاي هر شیر، صورت گیرد
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   (Rupture Valve) شیر ترکیدگی-5

بین در حرکت به سـمت پـایین و ثابـت نگهداشـتن آن ، را داشـته                شیر ترکیدگی باید قابلیت متوقف نمودن کا      

شیر ترکیدگی باید حداکثر در     . چسبیده به سیلندر باشد   یا   و   سیلندر یکپارچه باشد   با شیر ترکیدگی باید  . باشد

sه اضافه  بdV  سرعتی معادل سرعت اسمی رو به پایین  
m0.3 ، فعال شود.  

  

 کابین در حرکت به سمت پایین  بعنوان مثال اگر سرعت نامیs
m0.6   ترکیـدگی  باشد می بایـست شـیر 

sدر سرعت حداکثر  راقابلیت متوقف نمودن و ثابت نگهداشتن کابین 
m0.9داشته باشد  .      

(non – return  restrictor  valve)شیر محدود کننده یک طرفه   _6

 افـزایش    جلـوگیري از     در صورت بروز یک نشتی عمده در سیستم هیدرولیک ، شیر محدود کننده باید موجـب               

این شیر وقتی کابین با بار نامی به سمت پائین حرکت میکند ، میبایست در سرعتی معـادل    . گرددسرعت کابین   

m/sec 3/0 + Vd  سیلندر یکپارچه باشد   با بوده ومنظور بازرسی باید قابل دسترسیبه  این شیر فعال گردد.  

  :مجاز سرعت  _7

s ، نباید از dVبه سمت پایین یا   mVسرعت اسمی به سمت باالي 
m 1 بیشتر باشد .  

  ، mVاز سرعت اسمی به سمت باالي  %8میزان بیش از  به باید کابین خالی نبا آسانسور سرعت به سمت باالي     

  .بیشتر شود 

 از سـرعت اسـمی بـه        %8، به میـزان بـیش از          کابین داراي بار اسمی نباید        آسانسور با   سرعت به سمت پایین   

  .ا باید در دماي عادي مایع هیدرولیکی انجام شوداندازه گیري هت  در هر حال. ، بیشتر شودdVسمت پایین 

  

   : عملکرد اضطراري-8 

) 17شیر شماره    ( شیر اضطراري–حرکت کابین به سمت پایین     1 ـ 8

. آسانسور باید داراي یک شیر اضطراري پایین آورنده با عملکرد دستی که در موتور خانه قرار  میگیرد باشـد                    -

  , را بـه یـک تـراز طبقـه         آسانسور ،   برقان را فراهم میسازد که حتی در صورت قطع          این شیر اضطراري این امک    

  .آوردجایی که مسافران بتوانند کابین را ترك کنند ، پایین 

s سرعت کابین نباید از   -
m0.3 بیشتر شود .  

بطوریکه هرگاه فشار دست برداشته شود       .عملکرد این شیر باید منوط به اعمال نیروي دستی پیوسته اي باشد             -

  .حرکت کابین متوقف گردد

  . این شیر باید در مقابل عملکرد ناخواسته محافظت شود-

در مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم عملکرد دستی این شیر نباید موجـب پـایین رفـتن پیـستون بـه                       -

  .گردد که باعث شل شدن طناب یا زنجیر  شود،میزانی
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  )26پمپ شماره   ( پمپ دستی- حرکت کابین به سمت باال 2 ـ 8 

اشـد ، نـصب یـک پمـپ دسـتی      باي می براي هر آسانسوري که کابین آن داراي یک ترمز ایمنی یاترمز گیره     -

د پمپ دستی از این نظر ضرورت دارد تـا           وجو .دائمی که موجب حرکت کابین به سمت باال گردد، الزامی است            

  .بتوان به آسانی آسانسور را از وضعیت پاراشوت خارج کرد

  .جهت پایین و شیر دستی متصل شود) هاي ( این پمپ دستی باید به مدار بین شیر یک طرفه یا شیر-

دو سـوم فـشار بـار    در محـدوده  را این شیر دستی باید به یک شیر فشارشکن مجهز گردد تا قادر باشد فشار     -

  .کامل کنترل نماید

 بـار تنظـیم     26فشار شکن میبایـست حـداکثر روي         شیر    بار باشد این   40 بعنوان مثال هر گاه فشار بار کامل         *

  .گردد

  

  : براي آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم  فوالديشل شدن طناب  ایمنی خطر-9

د داشته باشد، وجود یک وسیلۀ ایمنی ضروري اسـت          وجو) یازنجیر(در صورتی که احتمال خطر شل شدن طناب         

  .نرا در حالت توقف نگهدارد آ شود و آسانسوراین وسیله در صورت بروز شل شدگی، باید موجب توقف 

   : حفاظت در مقابل گرم شدن بیش از حد مایع هیدرولیکی-10

)  درجـه سـانتیگراد      70(ارد رفـت     تا وقتیکه دما بیش از حد استاند        دما باید فراهم باشد    کنترلوسیله اي جهت    

  .توقف نگهداردو آنرا در حالت کرده آسانسور را متوقف یک ترموستات موتور را خاموش نموده  و 

  : (releveling)    سیستم ضد خزش الکتریکی-11

 بدون در نظر گرفتن)تراز طبقه از  -+./m  12(محدوده باز شدن دربها  باید در  ضد خزش الکتریکی سیستم 

امر توسـط تـابلوي فرمـان انجـام         بدیهی است این     .کابین را به سر طبقه منتقل نماید       ،باز و بسته بودن درب ها       

  .میباشد

   : ) STOPکلیدهاي  (   وسایل توقف-12

ـ آسانسور و حفظ حالت توقف آن در آسانسورهاي مجهز بـه در           براي متوقف نمودن     ۀوسیلیک   ,  اتوماتیـک اي  ه

  :ر وجود داشته باشدهاي زی باید در محل

   در چاه آسانسور -الف 

  موتورخانه -ب 

   روي سقف کابین -پ

   در جعبۀ رویزیون –ت 

 از ورودي بـه  m1 توقف در فاصلۀ  ۀ در داخل کابین آسانسورهاي با عملکرد تخلیه و بارگیري وسیل          - ث

. تشخیص باشد آسانسورهاي با عملکرد تخلیه و بارگیري باید قرار گرفته باشد و به وضوح قابل

     مدارهاي هیدرولیکی

مزیت اصلی سیستمهاي هیدرولیک در اینست که به راحتی میتوان نیروها را صـدها برابـر افـزایش دادو بـه سـهولت و بـا                          

بطور کلی . بعمل آوردکمترین هزینه ، انتقال قدرت را ازطریق شلنگها و لوله هاي مربوطه به بخش انتهایی و مصرف کننده             

   هیدرولیک از بخش هاي زیر تشکیل شده استیک سیستم



20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تشابه سیستمهاي هیدرولیکی با سیستمهاي الکترونیکی 

مدارات هیدرولیک نیز بمانند مدارهاي الکتریکی عمل میکنند و از آنجا که اکثر خوانندگان با مدارهاي الکتریکی آشنایی 

  . اضحتري در خواننده پدید آیددارند سعی میگردد با مقایسه این دو سیستم تصور و

 (POWER SUPPLY)همانگونه که اطالع دارید در مدارات الکتریکی ، جریان الکتریکی از یک منبـع تـامین انـرژي    

جاري گردیده و از طریق سیمها و کابل ها به رله ها و کنتاکتورها رسیده و برطبق منطق تعریـف شـده مـدار بـه مـصرف                            

فیوزهاي مناسب در هرنقطه از مدار کنتـرل ، میـزان جریـان عبـوري را تحـت کنتـرل قـرار                      ضمن اینکه   . کننده ها میرسد  

حال آنکه در سیستمهاي هیدرولیک منبع تامین انرژي هیدرولیک همانا پمپ و انتقال آن از طریق شلنگ یـا لولـه                     . میدهند

  انجام گرفته که باعـث  ( VALVE  GROUP)هاي هیدرولیک صورت میگیرد و منطق مدار توسط گروهی از شیرها   

میگردد حجم مشخصی روغن در جهت معینی عبور نموده تا به مقصد که همانا سیلندر میباشد برسد و موجب حرکـت آن                      

ضمن اینکه شیرها و سویچ هایی نیز وظیفه کنترل فشار و جریان عبوري روغن در یک مدار . با سرعت و شتاب معینی گردد

  :جدول زیر مقایسه اي است از وسایل مورد استفاده در مدارهاي الکتریکی و هیدرولیکی . هیدرولیک را برعهده دارند 

  

  

  مدار هیدرولیکی   مدار الکتریکی   فرآیند 

  شیرهاي کنترل  رله ها و کنتاکتورها  کنترل

  لوله ها و شلنگ ها  سیم و کابل  توزیع و انتقال

  وغن در سیلندرانباره ها و ر  خازن ها و باطري ها  ذخیره کننده انرژي

فیوزهاي هیدرولیکی ، شیرهاي   بی متال و فیوزهاي الکتریکی  وسایل ایمنی

اطمینان و سویچ هاي فشار                

  سیلندرهاي هیدرولیکی  المپ ، سلونوئید ، موتورهاي الکتریکی  انجام کار

  

  

و قطر کابل انتقال همانطور که در مدارهاي الکتریکی افت ولتاژ تابعی از جریان الکتریکی          

میباشد ، در سیستمهاي هیدرولیکی نیز هرچه طول شلنگ بلندتر و قطر آن باریکتر باشـد                

جریان سیال نیز همانند جریان الکتریکی تمایـل        . افت فشار در انتهاي مسیر بیشتر میباشد      

به حرکت در جهتی دارد که مقاومت کمتري وجود دارد

انرژي 

الکتریکی
موتور

انرژي

مکانیکی
پمپ

قدرت سیال     

 تحت فشار  
  مدار کنترل

و شیرها

   رل فشار وکت

 جهت سیال 

لوله ها و 

اتصاالت

  انتقال

سیال

رسیلند   انجام کار و افزایش نیرو 
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  : ک مدارات هیدرولیکننده اجزاء کنترل 

عملکرد این شـیرها را میتـوان بـا یـک ترانزیـستور             . مهمترین وسایل کنترل مدارهاي هیدرولیکی شیرهاي کنترل میباشند       

  مقایسه کرد

  

  

  

    

  

  

  

  

جریان اصلی سیال از قسمت ورودي شیر کنترل وارد میشود و خروج آن بـستگی بـه فرمـانی اسـت کـه از طریـق مـدار                             

بنابراین در مدارات هیدرولیک نیز  . شیر کنترل با مقدار کمی جریان سیال صورت می پذیرد         تحریک  . تحریک صادر گردد  

 بآن مدار پیلوت نیز "چون مدارات الکتریکی مدارات فرمان با جریان کم وظیفه کنترل سیستم را بعهده دارند که اصطالحا 

  .گفته میشود

هیدرولیکی از روشهاي الکتریکـی ، الکترونیکـی ، مکـانیکی و          نحوه فعال شدن شیرها بسیار متنوع میباشد و عالوه بر روش            

جهت آشنایی بیشتر برخی از روشهاي مختلف تحریک شیرها و نمادهاي استاندارد آنهـا کـه   . پنوماتیکی نیز استفاده میشود   

  :در نقشه هاي هیدرولیکی بکار میروند ارائه میگردد

  تحریک الکتریکی               -

فشارهوا                     تحریک از طریق -

  تحریک هیدرولیکی-

  تحریک دستی-

  تحریک از طریق فنر                                               -

تحریک از طریق اهرم-

  :گروه بندي شیرها به لحاظ عملکرد 

  : شیرهاي هیدرولیکی به سه گروه تقسیم میشوند  ،از نقطه نظر عملکرد

  ت شیرهاي کنترل جه-1

شیرهاي کنترل فشار-2

شیرهاي کنترل جریان-3

  :شیرهاي کنترل جهت

 شیرهاي کنترل جهت نقش اصلی را در اجراي منطق مدار هیدرولیک برعهده دارند و تعیین میکنند چه حجمی از روغن در 

دو یـک ورودي و     (، سـه راهـه      ) یـک ورودي و یـک خروجـی         (این شـیرها میتواننـد دو راهـه         . کدام جهت حرکت نماید   

باشند و بسته به منطق مدار در محل هاي مختلف بکار گرفته میشوند . . . و ) دو ورودي و دو خروجی (، چهارراهه )خروجی 

لیکن مزیت این شیرها نسبت به رله هاي معمول در اینـست کـه              .  مثل یک رله الکتریکی با یک ، دو یا سه پالتین             "دقیقا

. . . در حالی که این شیرها میتواننـد دو وضـعیتی ، سـه وضـعیتی و     . وصل میباشند رله ها داراي دو وضعیت قطع یا     "عموما

بهرحال به جهت تحلیل مدارهاي هیدرولیکی ضروري است که بـا           . باشند و از این نظر انعطاف بیشتري از نظرکاربرد دارند         

  .عالئم سمبلیک این شیرها آشنا باشیم

جریان تحریک

خروج روغن

    ورود 

جریان 

اصلی

 خروج

  شیر کنترل 
ورود روغن

جریان تحریک
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  :عالئم سمبلیک شیرهاي هیدرولیکی 

  :ی یک شیر مشخص نمودن سه مولفه ضروري استبراي معرف

   شیر چند راهه است-الف

   داراي چند وضعیت است -ب

   چگونه تحریک میشود-ج

 با تحریک الکتریکی ، منظور اینست که شیر چهار راهه اسـت و داراي سـه وضـعیت میباشـد و            4/3هرگاه گفته شود شیر     

 ترتیب میباشد که تعداد راههاي ورودي و خروجی یک شیر در روش نمایش سمبلیک شیرها باین    . تحریک آن برقی است     

داخل یک مربع مشخص میگردد و چند مربع به تعداد وضعیت هاي آن شیر کنارهم چیده میشود کـه در هـر مربـع یـک                          

 نحوه تحریک نیـز در طـرفین    .  وضعیت از راههاي شیر نشان داده میشود و بیانگر نحوه اتصال ورودي و خروجی ها میباشد               

  .مربع ها نمایش داده میشود

  . و از طریق الکتریکی فعال میشودبعنوان مثال تصویر زیر نشان دهنده یک شیر چهار راهه و داراي دو وضعیت میباشد

  

   وصل T به B وصل و مسیر A به Pمسیر  : 1وضعیت 

   وصل B به P وصل و مسیر A به Tمسیر  : 2وضعیت 

عملکرد این شیر ها همانند یک دیـود  .  جهت ، شیر دو راهه یک طرفه میباشد       یکی از رایج ترین شیرهاي کنترل     -

است و عبور جریان روغن فقط از یک طرف امکانپذیر میباشد کاربرد آن در آسانسور از آنجایی اهمیت دارد که         

  . امکان برگشت روغن به تانک و پائین آمدن کابین بطور ناخواسته را منتفی می نماید

ه با خط فرمان این امکان را فراهم می نماید که برگشت روغن به تانک و پائین آمـدن کـابین بـا                       شیر یک طرف  -

.اعمال فرمان و بصورت کنترل شده صورت پذیرد

  

  

  :شیرهاي کنترل فشار 

ک کار در سیـستمهاي هیـدرولی  . براي اجراي هرکاري ، ارزیابی توان مورد نیاز جهت انجام آن کار ، اولین ضرورت میباشد               

توان خروجـی در    . لذا محاسبات توان خروجی بدست آمده بسیار مهم میباشد        . توسط سیلندرهاي هیدرولیکی انجام میشود      

سیستمهاي هیدرولیکی تابعی از فشار و میزان جریان عبوري روغن میباشد ، لذا جهت حفاظت از لوازم و وسایل بکار رفتـه                      

نرم و فاقد شوك پیستون ، کنترل نیروهـاي اعمـالی از طـرف سـیلندر بـه                  در مدار هیدرولیکی و دستیابی به حرکت بسیار         

. کابین بسیار حائز اهمیت بوده و از اینرو کنترل دائمی سطح فشار از مهمترین وظایف طراح و حتی نصاب آسانسور میباشد                    

  .کنترل فشار در مدارهاي هیدرولیکی توسط شیرهاي کنترل فشار صورت مپذیرد

  

  : یان شیرهاي کنترل جر

از آنجا که سرعت سیلندرهاي هیدرولیکی بستگی به میزان جریان عبوري روغن دارد، لذا جهت تنظـیم سـرعت سـیلندر و          

 بدست آوردن منحنـی حرکـت نـرم و دقیـق ، کنتـرل جریـان       "کاهش شوکهاي ناگهانی هنگام استارت و ایست ، و نهایتا   

که با افزایش جریان عبوري ، افـت فـشار بیـشتر میگـردد،  لـذا جهـت        به لحاظ این  . بسیار اهمیت دارد  ) دبی  (عبوري سیال   

          B A  

             P  T
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از این ایده براي ساخت شیرهاي کنترل جریان با  . کنترل بر میزان جریان ، می بایست فشار دو سر یک شیر را تثبیت نمود              

  . سیستم جبران کننده فشار استفاده میشود

  

  

  

  .افت فشار دو سر شیر، عبور جریان روغن یکنواخت میگردد خاصیت این شیرها در اینست که با ثابت نگه داشتن 

      ) :  Valve cut-out cock( شیر دستی 

   و شیر جهت پائین میباشد  ، این شیر بایستی   Bشیر اصلی سیستم هیدرولیک بوده که رابط بین سیلندر و شیر یکطرفه  

  حتما در موتورخانه قرار داشته باشد 

  

  --)  یا شیر محدود کننده یکطرفه  ) ( Pilot operated non-return valve( شیر یکطرفه  

  ،  کنترل کننده نهائی دبی در  آسانسور میباشد اهمیت این شیر در این است که وقتی کـه فـشار     Bشیر یکطرفه و  فعال 

اشتن آسانسور درآخـرین محـل   پاور یونیت از فشار مینیموم پائین تر بیافتد شیر یکطرفه عمل کنده و بایستی قادر به نگهد      

خود با بار نامی باشد بطور کلی این شیر بایستی قبل از شیر ترکیدگی عمل نماید و در صورت بروز یـک نـشتی عمـده در                  

سیستم هیدرولیک ، شیر محدود کننده باید موجب جلوگیري از افزایش سرعت کابین با بار اسـمی در حرکـت بـه سـمت          

   گرددVd  +  0.3  m/s پائین پائین  ، از شرعت اسمی رو به

  

  -- ) Maximum pressure valve( شیر فشار شکن 

چنانکه از اسم این شیر مشخص میشود عهده دار شکستن فشار میباشد این شیر بایستی بگونه اي تنظیم شود که حد اکثـر                    

 بار باشد ، شـیر فـشار        40سیستم  فشاز نامی بیشتر نگردد مثال اگر  فشار نامی          % 140فشار تولید شده در سیستم هرگز از        

   بار وارده عمل شده و فشار اضافی را فورا تخلیه میکند 56شکن در نقطه 

  

  -- )  Rupture valve( شیر ترکیدگی  

  به بخش مربوط به شیر ترکیدگی در تجهیزات هیدرولیکی مراجعه شود 

  

  

  بررسی مدار هیدرولیکی کارخانه استارت ایتالیا 

عالئم اختصاري شیر هاي هیدرولیکی آشنا شدید و با ارائه دیاگرام زیرین ارتباط شـیر هـا بـا یکـدیگر       در صفحات قبل با     

    آشنا شد SOFT STOPمشخص شده و بسهولت میتوان به نحو عملکرد سیستمهاي هیدرولیک با 
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  START ELEVATOR شرکت - SOFT STOPهمراه با  90E مدار پاوریونیت تیپ

  

  :زم است اجزاء تشکیل دهنده مدار فوق  معرفی گرددنخست ال

  فشارسنج که در خط خروجی مدار قرارداشته و همواره نشان دهنده فشار در مدار هیدرولیک میباشد   : 1

 در مواقع نصب ، راه اندازي و سرویس آسانسورتوسط متخصص ضروري است که              "معموال: شیردستی فشارسنج      : 2

قرار گیرد در سایر موارد این شیر فشارسنج را از مدار هیدرولیک خارج میـسازد تـا فـشار از روي         فشارسنج در مدار    

.نشان دهنده برداشته شده و موجب عمر طوالنی فشارسنج گردد

این سویچ ها که در خروجی مدار هیدرولیک قراردارند وظیفه : (PRESSURE SWITCH)سویچ هاي فشار   : 3

یدرولیک را بعهده دارند بطوریکه هرگاه بر اثر اشکاالت مکانیکی یا افزایش بیش از حد بار،                کنترل فشار در سیستم ه    

فشار از حد مجاز افزایش یابد ، این سویچ ها عمل کرده و میبایست از طریق سري ایمنی باعـث قطـع بـرق موتـور و                         

.توقف پمپ گردند

ایـن حجـم روغـن عبـوري        .  از طریق آن انجام می پذیرد      گلوگاه قابل تنظیم میباشد که عبور روغن مدار پیلوت           : 4

.تعیین کننده سرعت آهسته آسانسور میباشد بطوریکه با تنظیم پیچ مربوطه میتوان سرعت آهسته را تغییر داد

فشار نامی سیستم بیشتر شود این شیر عمل کرده و روغـن          % 10اگر فشار روغن از     : شیر فشار شکن قابل تنظیم      : 5  

عملکرد این شیر میبایست قبل از عملکرد سویچهاي فشار انجام پذیرد بنابراین اگر یک مدار               . نک برمیگرداند را به تا  

هیدرولیک خوب تنظیم شده باشد با فرض اینکه جک تا انتها باز شده باشد یا اینکه شیر خروجی تانـک بـسته شـده                        

 نموده و اجازه نمیدهد فـشار بـیش از حـد بـه               بسته LOOP فعال باشد این شیر ایجاد یک        "باشد و موتور هم دائما    

  .لوازم مدار هیدرولیک صدمه بزند 

عملکرد آن شبیه خازن در مدارات الکتریکی میباشد و ظرفیت انباره با تنظیم فنـر تغییـر مـی             : انباره هیدرولیکی     : 7

یـد کـه باعـث میـشود هنگـام         یابد و بر اساس میزان جریان روغنی که به آن وارد میشود یک ثابت زمانی بوجود میا                
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بنابراین با تنظیم پـیچ  . استارت آسانسور ، حجم روغن بتدریج افزایش یافته و شوك ناشی از استارت به حداقل برسد             

  .و تغییر ظرفیت انباره میتوان شیب استارت را کم و زیاد نمود

ظیم نیست و باعث میشود که انبـاره بـا       است که جریان شارژ انباره را تامین میکند این گلوگاه قابل تن            گلوگاهی: 10

  .یک جریان ثابت شارژ گردد

  که به مدار تحریک آن وارد میشود ، سرعت آسانسور را در جهت پائین کنتـرل                  فیدبکیبا استفاده از    : رگوالتور: 15

ا فراهم می  فنر قابل تنظیم پشت آن این امکان ر       . می نماید و اجازه نمیدهد بیش از سرعت طراحی شده حرکت نماید           

فعال شدن شیر رگوالتور زمانی اتفاق میافتد که نیروي مدار  . نماید که حد سرعت در جهت پایین را بتوان تنظیم نمود          

  .  برطرف دیگر غلبه نمایدAتحریک 

 شیر سلونوئیدي میباشد که با تحریک تابلوي کنترل فعال شـده و باعـث ورود روغـن بـه مـدار تحریـک شـیر                          :16

ه که با باز شدن تدریجی آن آسانسور حرکت در جهت پائین را شروع خواهد کرد و روغـن از طریـق                شد Bیکطرفه  

  . به سمت تانک رفته و تخلیه میگرددD و شیر 4گلوگاه 

شیر اضطراري است که از طریق فشار دست و یا تحریک الکتریکی فعال شده و باعث میشود آسانسور در مواقع                    : 17

 راه انـدازي و تعمیـر بـاین          ، رق به سمت پائین هدایت گردد کاربرد آن در زمـان سـرویس            اضطراري از جمله قطع ب    

طریـق  صورت است که سرویسکار با فشار دست شیر را تحریک نموده و روغن تحت فشار ناشی از وزن کـابین را از       

یتوان با فشار یـک شاسـی   از طرف دیگر هنگام قطع برق در زمان بهره برداري نیز م        . مینماید شیر به تانک تخلیه      این

که داخل کابین نصب میگردد از طریق مدار شارژر واقع در تابلوي کنترل ، شیر را فعال و آسانسور را به سمت پائین                       

  . هدایت نمود

  در انتهاي مدار هیدرولیک این فیلتر باعث محافظت از گروه شیرها در مقابل گرد و غبار میباشد:  فیلتر:18

بمنظور انجام امور سرویس و نگهداري از این شـیر دسـتی جهـت قطـع مـسیر روغـن از       : طع و وصل  شیر دستی ق   :19

 را انجام RELIEVE  VALVEکاربرد دیگر زمانی است که بخواهیم تست . سیلندر به پاوریونیت استفاده میگردد

  دهیم 

باال و چه در جهت پایین باعـث   شیر سلونوئیدي است که از طریق تابلوي کنترل تحریک گردیده و چه در جهت       :22

 و در نهایت عبور حداکثر روغـن میگـرددو در نتیجـه آسانـسور بـا دور تنـد حرکـت                      Dرا ه اندازي شیر هیدرولیکی      

 هنگامی اجازه عبور حداکثر دبی را میدهـد  "این شیر در حالت عادي در حالت مسدود قرار داشته و منحصرا   . مینماید

حبوس در پشت پیستون به تانک تخلیه و روغن پیلوت مسیر عبوري روغن را بطـور               که با برق تحریک شده و روغن م       

  .کامل بازنماید

 گردیده و در نهایت موجب D شیر بسته شدن گلوگاه قابل تنظیمی است که موجب افزایش یا کاهش زمان باز و :23

  . سرعت را به حداقل رساندبنابراین با تنظیم آن میتوان شوك ناشی کاهش. کنترل شیب تغییرات سرعت میگردد

 هنگامی اجازه عبور روغن را میدهـد کـه   "شیر یکطرفه اي است که در خط فرود آسانسور قراردارد و منحصرا:25       

 بطور برقی و یا دستی تحریک شده باشد، کارخانه سازنده این شیر را براي حـداقل فـشار الزم بـراي حرکـت در               17شیر  

  .ظیم نموده استجهت پائین آسانسور تن

 یک تلمبه دستی روغن میباشد که توسط سرویس کار در مواقع تعمیـر و راه انـدازي موجـب حرکـت آسانـسور                :26

کاربرد آن زمانی است که کابین در پائین ترین نقطه قرار گرفته و امکان بازدیـد زیـر آن وجـود          . بطرف باال میگردد  

  رات برقی  حرکت نرمال به سمت باال میسر نمی باشدنداشته و بعلت اشکال در مدار هیدرولیک یا مدا
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که سر راه پمپ دستی قرار داشته و هر گاه بر اثر سهل انگاري سرویس کـار فـشار       :  شیر فشارشکن قابل تنظیم      :27

پیچ تنظیم آن این امکان را فراهم میکند که سـطح    . بیش از حد مجاز باال رود موجب برگشت روغن به تانک میگردد           

  .شکست را تغییر دهیمفشار 

 شیر یکطرفه اي است که سر راه پمپ دستی قرار داشته و باعث میشود روغـن فقـط از طریـق پمـپ دسـتی بـه                   :28

  .سیلندر برسد و هنگام عملکرد عادي آسانسور روغن از طریق آن به تانک برگشت داده نشود

 ، از طریـق آن  Eو با غیر فعال شـدن شـیر         شیر یک طرفه اي است که در زمان خاموش شدن موتور الکتریکی               :31

   تخلیه شده و مدار را به حالت اولیه برگردانده و آنرا براي حرکت بعدي آماده مینماید7روغن ذخیره شده در انباره 

96, 97  , این . گلوگاههایی هستند که موجب کنترل جریان مدار فرمان جهت کاربردهاي مختلف میگردند– 99 ,   98

ها قابل تنظیم نبوده و طوري طراحی گردیده اند که روغن را به مقدار مورد نیاز جهت راه اندازي شیرهاي مختلـف                      گلوگاه

  .از خود عبور دهند

  A:            زمـانی کـه آسانـسور در جهـت پـائین      . رگوالتور فشار میباشد که سرعت آسانسور در جهت پایین را کنترل مینمایـد

 Bدر خروجی شـیر     .  به تانک برگشت داده میشود       D و شیر    4 و گلوگاه    Bشیر  حرکت میکندروغن تحت  فشار از طریق        

  . خط فرمان رگوالتور قراردارد و در صورت زیاد شدن سرعت باعث فعال شدن رگوالتور میگردد

B :لـیکن  .  یکطرفه اي است که در حالت عادي فقط اجازه عبور روغن تحت فشار به سمت سیلندر را موجب میگـردد  شیر

در این شـیر روغنهـاي مـدار پیلـوت و مـدار اصـلی بـا        .  با تحریک ورودي پیلوت آن میسر میگردد    "ت روغن صرفا  برگش

این شیر نباید نـشتی داشـته باشـد بطوریکـه اگـر        . یکدیگر ترکیب شده و در نهایت آسانسور را به سرعت نامی میرسانند           

  . ئین متمایل گرددآسانسور مدتی بدون فرمان بماند نباید بر اثر نشتی به سمت پا

D :                 شیر هیدرولیکی است که از دو طریق فعال شده و عبور حداکثري روغن و در نتیجه سرعت زیاد آسانـسور در هـر دو

   D داشته تا اجازه دهد که روغن پیلوت از 22عملکرد این شیر بستگی به شیر سلوئیدي . جهت از این طریق تامین میگردد

  .ممکن گرددتخلیه و عبور حداکثر دبی 

E :           و آماده بکار نمودن آن براي حرکـت بعـدي ، در انتهـاي هـر سـیکل                7شیري است که وظیفه اصلی آن تخلیه انباره 

این شیر در ابتداي حرکت رو بباالي آسانسور توسط فشار روغن پمپ تحریک و مسیر روغن بـه تانـک را                     . حرکتی میباشد 

  .مسدود مینماید

F :     نگام استارت آسانسور بخشی از روغن را به تانک بر میگرداند ، بطوریکـه شـوك اسـتارت را از          شیر هیدرولیکی که ه

بین می برد سپس این شیر توسط فشار روغن پیلوت تحریک شده و مسدود شدن تدریجی آن همگام با باز شدن تدریجی             

  . موجب شتاب گرفتن تدریجی آسانسور و رسیدن به حداکثر سرعت میگرددDشیر 

M   :   ولـت تغذیـه   380 ولـت و سـایر مـوارد سـه فـاز      220که براي کاربردهاي خانگی با برق تکفـاز    : موتور الکتریکی 

  . در مصارف خانگی موتور بیرون تانک و در مصارف صنعتی داخل روغن قرار داده میشود.  میگردند

P :                 مـپ در پـائین تـرین قـسمت تانـک           پمپ هیدرولیکی که با موتور کوپل شده است همواره سعی میگـردد همـواره پ

با فعال شـدن موتـور ، ایـن    . قرارداده شود بطوریکه روغنی را پمپ نماید که هواي مخلوط شده خود را از دست داده باشد        

  .پمپ به گردش در آمده و روغن موجود در تانک را با فشار به گروه شیرها و سیلندر هیدرولیکی میرساند

S   : ف ارتعاشات میگردد و موجب میشود در ابتداي خط ، حرکت روغن بطور یکنواخت به مدار                که باعث حذ  : نوسان گیر

  .این امر کاهش سر و صداي ناشی از پمپاژ روغن به مدار هیدرولیک را باعث میشود. هیدرولیک هدایت گردد

T  :   شلنگ قابل انعطاف که روغن را به گروه شیرها هدایت میکند.  
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ــت    ــوه حرک ــوق نح ــکل ف در ش

و حرکت الی توقف    آسانسور از بد  

کامل در مسیر باال و پائین رفـتن        

قـــسمت . را مـــشاهده مینمائیـــد

ــک   ــرف تحریـ ــور زده معـ هاشـ

ــا شــیرهاي   ــپ و ی الکتریکــی پم

مربوطه میباشد و فعالیت هر یـک       

ــا   ــم و یـــ ــیرهاي مهـــ از شـــ

میکروسوئیچها در مـسیر حرکـت     

. آسانسور مشخص شده است
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  ر آسانسورهاي هیدرولیکیکیفیت حرکت د  

 دقیق دو عامل اصـلی  levelingحرکت نرم و بدون شوك آسانسور هنگام استارت ، افزایش و کاهش سرعت  و ایست و      

حرکت کیفی آسانسور میباشد که همواره دغدغه طراحان آسانسور براي ارائه یک آسانسور کیفی بـوده اسـت و هـر قـدر                       

حرکـت کیفـی  وقتـی حـادث       . بد دست یافتن به آن مهمتر و پیچیده تر میـشود            سرعت و ظرفیت آسانسور افزایش می یا      

میگردد که سرنشین آسانسور در تمام طول حرکت احساس امنیت و آرامش نمایـد و کـابین هیچگونـه حرکـت ناگهـانی                       

ننمـوده و   از حـد معینـی تجـاوز    ( jerk )جهت نیل به این هدف میبایست تغییرات شتاب نسبت بـه زمـان   . نداشته باشد

 سرطبقه توقف نماید که ایـن امـر اسـتفاده از      "همواره کابین در حداکثر ظرفیت و حداقل ظرفیت با کمترین تقریب دقیقا           

  .  را اجتناب ناپذیر می نمایدclosed loopروش هاي کنترل 

بـشرح زیـر   در گذشته طراحان آسانسور روش هاي متعددي را جهت دست یابی به حرکت کیفی در آسانسورهاي کششی   

  : ابداع و تجربه نموده اند

  استفاده از سه سیم پیچی در موتور هاي آسانسور و بکارگیري موتور گیربکسهاي سه سرعته -

استفاده از رزیستانس و سري کردن آنها با سیم پیچی موتور هنگام تغییر سرعت و استارت و ایست -

ز طریق تغییر جریان آرمیچر و تحریک  و کنترل دور این نوع موتورها اDCاستفاده از موتورهاي -

 ACVV روش –تغییر در ولتاژ اعمال شده به موتور در مقاطعی از منحنی حرکت -

VVVF روش –تغییر تدریجی ولتاژ و فرکانس موتور از طریق درایوهاي فرکانسی -

 کیفیـت حرکـت در      با یاد آوري آنچه که بر آسانسورهاي کششی گذشته ، مروري بر روش هاي متـداول جهـت افـزایش                   

  : آسانسورهاي هیدرولیک می نمائیم

 براي دست یابی به یک منحنی حرکت نرم و بدون شوك در آسانسورهاي هیدرولیک ، ضروري اسـت کـه دبـی روغـن ،                         

  .تحت کنترل  و بتدریج وارد و از سیلندر خارج گردد و این امر به طرق مختلفی امکان پذیر میباشد

  :ك در آسانسورهاي هیدرولیک روش هاي متداول کنترل شو

 استفاده از شیرهاي متعدد الکتریکی و هیدرولیکی که هنگام افزایش سرعت به ترتیب باز شده و موجـب میگردنـد کـه                       -

هنگـام کـاهش سـرعت نیـز     . روغن به یکباره به سیلندر وارد نگردیده و در نهایت شوك کمتـري بـه مـسافر وارد گـردد          

  بسته شوندمیبایست این شیرها به ترتیب 

 بکارگیري انباره یا آکوموالتور هیدرولیکی که هنگام استارت آسانسور بخشی از روغن را به تانک برگردانده و طی یـک                     -

ثابت زمانی تمام روغن پمپ شده را به سیلندر هدایت می نماید همینطور هنگام ایست باعـث میـشود روغـن برگـشتی از                        

  .موجب کاهش شوك هنگام استارت و ایست آسانسور میشودسیلندر بتدریج قطع گردیده که این امر 

عالوه بر آکوموالتور ، یک شیر هیدرولیکی نیز هنگام ایست موجب قطع تدریجی روغـن گـشته و حـذف شـوك               -

  soft stop -ناشی از ایست را باعث میگردد

 هیدرولیکی را به     در سیستم کنترل آسانسور که دور موتور اصلی و در نتیجه پمپ            VVVFبکارگیري یک درایو    -

 دبی روغن به مرور افزایش یا کاهش یافته و حرکت آسانسور بطـور            "تدریج افزایش و یا کاهش میدهد و نهایتا       

محسوسی نرم و فاقد شوك و تکان هاي ناگهانی میگردد و منحنی حرکت ، بـسیار بـه حالـت ایـده آل نزدیـک             

میشود 

-Proportional valves)  شیرهاي تناسبی(

 توسط درایوهاي فرکانسی تازه ترین و کارآمدترین  روش کنتـرل جهـت کـاهش                AC که کنترل دور موتورهاي      همانطور

شوك هاي حرکتی در آسانسورهاي کششی میباشد شیرهاي تناسبی در آسانسورهاي هیـدرولیک مـوثرترین روش کنتـرل           
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  میتـوان                                 د بکـار گرفتـه شـون   closed loopرکت سیلندر هیدرولیک بوده و اگر آنها بـصورت  ح

 بدون دردسر سرعت سیستمهاي هیدرولیک را افزایش داده و همواره حرکتی نرم و ایست بسیار دقیـق را سـر طبقـه مـورد     

  .نظر دریافت کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بـا جریـانی کـه از    مکانیزم اصلی یک شیر تناسبی بر این پایه استوار است که میزان جابجـایی دریچـه عبـور روغـن             

بدین ترتیب که هرگاه جریان سلونوئید بصورت خطی افزایش یابد          . سلونوئید آن میگذرد بصورت خطی تناسب دارد        

دبی عبوري روغن بطور یکنواخت و خطی افزایش یافته و موجـب میگـردد سـرعت حرکـت سـیلندر بطـور تـدریجی                

این خصوصیت در . یابد سرعت حرکت سیلندر کاهش میابدو برعکس ، هرگاه جریان سلونوئید کاهش       . افزایش یابد   

شیرهاي تناسبی موجب گردید که از طریق یک مدار الکترونیک بتوان به راحتی حجـم عبـوري روغـن از یـک مـدار                

 "بنابراین هر شیر تناسبی داراي یک برد کنترل الکترونیـک میباشـد کـه معمـوال               . هیدرولیک را تحت کنترل قرارداد    

  .نی بشرح زیر استداراي ساختما

که سیگنال فرمان ورودي را با فیـدبکی کـه از سـرعت حرکـت پیـستون       : ( comparator )مقایسه کننده -

 بـه بخـش بعـدي       "دریافت نموده مقایسه میکند و در لحظه اول که سیگنال فیدبک صفر است فرمان مـستقیما               

.انتقال پیدا میکند

 ، خروجی واحد مقایسه کننده میباشد کـه بـه تناسـب ولتـاژ     ورودي این بخش : ( amplifier )تقویت کننده -

 قـوي مـی نمایـد کـه     ramp ایجاد می نماید و سپس آنرا تبدیل به یک جریان   rampرسیده یک ولتاژ خطی     

. قادر باشد دریچه شیر را جابجا نماید

-Servo - valve:ناسب افزایش جریان  با رسیدن یک جریان الکتریکی به سلونوئید تناسبی شیر بتدریج و به ت

.باز شده و موجب عبور تدریجی روغن هیدرولیک میگردد

-cylinder:       ورود تدریجی روغن موجب حرکت سیلندر و افزایش سرعت آن به تناسب جریان الکتریکی اعمال 

.شده  به سلونوئید شیر تناسبی گردیده و آسانسور شروع به حرکت می نماید

-transducer:    ایـن  . ز این طریق اندازه گیري و تبدیل به سیگنال الکتریکی میگـردد            سرعت حرکت پیستون ا

سیگنال به مقایسه کننده رسیده و هرگاه به سرعت تعیین شده رسیده باشد خروجی مقایسه کننده صفر شـده و              

صـفر  از طرفی هرگاه فرمان . جریان ثابتی به سلونوئید اعمال میگردد و شیر ، دبی ثابتی از روغن را عبور میدهد                 

 منفی به سلونوئید اعمال گردیده و شیر شـروع   ramp یک جریان "گردد خروجی مقایسه کننده منفی و نهایتا

.به بسته شدن می نماید

Comparator

a p b

BA

Servo Valve
CylinderAmplifier

Input 

Transducer
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 را بـراي آسانـسورهاي هیـدرولیک بکـار     closed loopبدین ترتیب توسط مدار فوق میتوان یک سیستم کنترلـی  

. دقیق را بدست آوردlevelingبدون شوك  و گرفته و با بارهاي مختلف منحنی حرکت ثابت ، 

 طوري طراحی گردیده که در صورت قطع برق و یا اختالل در مدار الکترونیک ، دریچه  servo - valveساختمان 

  .شیر در حالت وسط قرار گرفته و باعث توقف آسانسور گردد

  

  نصب سیستم 

  

 مقابل بی دقتی و بی مباالتی بـسیار آسـیب پـذیر         قطعات هیدرولیک همانند سایر ماشین آالت ظریف دیگر ، در         

این قطعات در مقابل تابش شدید آفتـاب و       . بوده و لذا دریافت قطعات سالم از اهمیت ویزه اي بر خوردار است              

گرد و غبار که معموال در محیطهاي ساختمانی وجود دارند حساس بوده و در نتیجه ،  حمل از انبار و رساندن بـه               

تی با دقت انجام شود و بهمین دلیل و بعلت سنگینی تجهیـزات بـراي انهـا دسـتگیره هـائی تعبیـه                       پاي کار بایس  

  . گردیده است

  

  اتصاالت الکتریکی 

  

  .را وصل نمائید ) ارت ( قبل از انجام هرگونه اقدامی سیم اتصال زمین 

  

  

  

  : رتند از شکل باال اتصاالت الکتریکی سیستم را نشان میدهد که عالئم اختصاري آن عبا

  

  H     واتی 500 مقاوت گرم کن   

  S    ولت 2,5حد اکثر ولتاز ( ترمیستور حفاظت از موتور   (  

  T    درجه سانتیگراد قطع میگردد 70 ترموستات روغن که در   
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  : شکل زیر نحوه اتصاالت ستاره ، مثلث ، دلتا ، مثلث را نشان میدهد 

  

  

  

   سیلندر اتصال لوله رابط بین پاوریونیت و

در بخشهاي طراحی و متناسب با تـوان و  ) که میتواند شلنگ و یا لوله سخت باشد ( قطر و نوع لوله مورد استفاده    

  ظرفیت خروجی پاور یونیت لحاظ گردیده و نکته قابل توجه اینست که این لوله هابایستی بدون درز باشند 

 درجه اي 90د که لوله ها داراي خمیدگی هاي شدید و بعلت وجود فشار هیدرولیک در لوله ها بایستی توجه نمو      

نبوده و همچنین در تماس با موادحالل قرار نگیردزیرا که خمیدگی هاي شدید و مواد حالل مشکالت عدیده اي                   

  را پدید می آورند 

  در هنگام نصب لوله ها بایستی دقت نمود که اتصال به پاور یونیت ،  آخرین مرحله اتصال باشد 

  

  ت روغن هیدرولیک مشخصا

روغن هاي هیدرولیک داراي مشخصه هاي خاصی بوده که توسط سازندگان مراعات میگردند و در بخش روغن                 

  هیدرولیک با ذکر انواع روغنهاي مورد استفاده  به آن اشاره شده است 

عـدم دقـت در     پاکیزگی روغن  ، داخل تانک روغن  ، و لوله ها داراي اهمیت و بایستی کـامال مراعـات گردنـد                       

پاکیزگی موجب ورود گرد و غبار و ذرات ریز بداخل سیستم شده و عملکرد نا مطلوب سیستم را سبب میگردند                

حرارت روغن از عوامل موثر دیگر بوده که در عملکرد نهائی سیستم اثر گذار میباشـد لـذا پـاکیزگی و کنتـرل                       

 درجه متغیـر  40 -5 حرارت مطلوب میتواند بین حرارت مناسب محیط موتور خانه بایستی در مد نظر قرار گیرد       

  باشد توجه به وضعیت مناسب موتورخانه موجب میگردد که حرارت روغن به سهولت تبادل گردد

  

  راه اندازي

یاد آوري میگردد که نقش اصلی ترمیستور، حفاظت از موتور الکتریکی بوده و نبایستی که بـدون آن موتـور راه                     

  .اندازي شود 

اولین استارت موتور ، صداي غیر عادي بگوش رسید احتمال دارد که موتور در جهت مخالف بگردد و چنانچه در 

  .الزم است که اتصال دو فاز جابجا گردد
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بعد از اطمینان از عملکرد صحیح موتور  ،  پیچ تخلیه هوا  که در باالي پیـستون قـرار دارد را در جهـت مخـالف            

 ثانیه اي موتور را روشن کـرده تـا          10انید و سپس بطور تناوبی و بمدت هاي         عقربه ساعت باندازه دو دور بچرخ     

سپس پیچ تخلیه هواي پیستون را بسته و روغن موجود در           . خروج روغن از محل پیچ تخلیه هوا را مشاهده نمائید         

سـطح روغـن  ، حـد    بعد از این عمل  ، پیستون را کامال به باال رانده و بررسی نمائید که        . تانک را تکمیل نمائید     

   سانتیمتر باالي باالترین بخش موتور باشد 5اقل  

در هنگام باال رفتن سیلندر ، پیچ تخلیه هواي موتور که در باالي آن قرار دارد را کمی در جهـت مخـالف عقربـه              

  ساعت گردانده و قبل از توقف کامل جک آن را ببندید 

ائید تا مطمئن گردید که کلیه هواي داخل سیستم تخلیه شده           تخلیه هواي سیلندر و پمپ را چندین بار تکرار نم         

 بـار  ،  و  حـد اکثـر    45بعد از تخلیه کامل هوا بررسی نمائید که حد اکثر فشار استاتیک در هنگام کـار           . است  

   )5شیر شماره ( بار باشد 60فشار در هنگام عملکرد شیر فشار شکن کمتر از 

  

  شیر فشار شکن 

فشار این شیر  ، شیر اصلی و بزرگ هیدرولیک را بسته و شیر خروسکی مربوط به فشار سنج                     براي بررسی مقدار    

روشن و دکمه فرود اضـطراري را بـراي مـدت           )  ثانیه   6  -  5(  را باز نمائید سپس موتوررا براي مدت کوتاهی         

 % 140ن دهنده فشار از   در این حالت بررسی نمائید که نشا. کوتاهی فشار دهید تا فشار سیستم متعادل گردد 

  )  بار را نشان دهد  60در حدود ( فشار استاتیکی باال تر نرفته باشد 

بعد ازخاتمه بررسی  ، دکمه فرود اضطراري را براي تخلیه فشار موجود فشار داده و سپس شیر اصـلی و بـزرگ                       

  هیدرولیک را باز و شیرخروسکی فشار سنج را به بندید 

  

  سویچهاي فشار 

تدا شیر اصلی هیدرولیک را بسته و با استفاده از دکمه فرود اضطراري  ، فـشار سیـستم و فـشار روي شـیر                         در اب 

براي نصب سویچ فشار ، بایستی از یکی از دومحلی که براي نصب آن در روي . سلونوئیدي فرود را تخلیه نمائید 

ولیک را باز نمائید و در هـر زمـان کـه            گروه شیر ها در نظر گرفته شده استفاده نمائید و سپس شیر اصلی هیدر             

  فشار سیستم باندازه کافی و یا بیشتر شود کنتاکت آن فعال خواهد شد 

  

  بررسی فشار هاي وارده به سیستم  

با باز کردن پیچ خروسکی مربوط به فشار سنج میتوان چهار نوع فـشار وارده بـه سیـستم را انـدازه گرفـت کـه          

  : عبارتند از 

  بدون بار فشار استاتیک و 1

فشار استاتیک با ظرفیت کامل 2

فشار دینامیک در جهت باال3

  فشار دینامیک در جهت پائین 4
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بمنظور بررسی فشار هاي استاتیکی  ، بایستی که دکمه فرود اضـطراري را بـراي مـدت کوتـاهی فـشار داده تـا                            

  ن دهد فشار هاي دینامیکی در سیستم تخلیه گردد و فشار سنج مقدار صحیحی را نشا

  

  

  پمپ دستی براي باال بردن آسانسور 

سیستمهاي غیر مستقیم بطور معمول داراي پمپ هیدرولیک دستی میباشـند و نـصب پمـپ دسـتی بـراي سـایر                      

بمنظـور بررسـی    .  با استفاده از پمپ دستی میتوان آسانسور را به آهستگی بـاال بـرد               . سیستمها اختیاري میباشد    

ن پمپ دستی  ، بایستی که  شیر خروسکی فشار سنج را باز نموده  و شـیر بـزرگ                     مقدار فشار در شیر فشار شک     

 برابـر فـشار     3/2اصلی را بسته و شروع به تلمبه زدن نمائیم ،  مقدار فـشار بـا پمـپ دسـتی نبایـستی بـیش از                          

  . استاتیکی سیستم باشد 

  براي خالص کردن سیستم پاراشوت نیز میتوان از پمپ دستی استفاده نمود 

  

  آزمایش دارپ تست 

به موقعیـت    ) V1( را از موقعیت       ) M5×14(   و پیچ اندازه       ) T( براي انجام این آزمایش بایستی که شلنگ          

 )V2 (                در حـین  . بست و سپس کابین را با حد اکثر ظرفیت به آخرین طبقـه بـرده و دراپ تـست را انجـام داد

در . ح عمل نماید و فـشار در روي فـشار سـنج تغییـر ننمایـد       بایستی بطرز صحی) راپچر والو ( تست شیر ایمنی    

  و پیچ مربوطه را بحالت اولیه ببندید )  T( خاتمه آزمایش ، شلنگ 
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  فرود اضطراري و بررسی حد اقل فشار مربوطه 

در روي گروه شیر ها ، شیر فرود اضطراري دیده میشود که هم از طریق برق و هم از طریـق فـشار دادن دکمـه                       

  ربوطه عمل کرده و آسانسور را در جهت پائین بحرکت در می آورد م

یکی از بررسی هاي مهمی که بایستی انجام گیرد در زمانی است که آسانسور پاراشوت کرده است  ، در اینموقع          

بایستی که دکمه فرود اضطراري را فشار داده و بررسی نمائید که پیـستون بهیچوجـه در جهـت پـائین حرکـت                       

 حد اقل فشار در سیستم فرود اضطراري توسط یک گلوله که بوسیله فنري بـا نیـروي معینـی نگهداشـته                     .نکند    

  که  قابل تغییر نمی باشد )25شیر ( شده تامین میشود 

  

  آزمایش خزش 

این آزمایش را تنها هنگامیکه حرارت روغن تثبیت شده است بایستی انجام داد و قبل از آزمایش دکمه فرود 

با توجه به اینکه روغن قابل فشردن بوده و در داخل آن . ا فشار دهید تا فشار اضافی تخلیه گردد اضطراري ر

حبابهاي هوا وجود دارد امکان دارد که کابین کمی به پائین خزش داشته باشد در این حالت کابین میتواند که 

   میلیمتر پائین برود10در عرض مدت حداکثر ده دقیقه باندازه 

  

  طراري عملکرد اض

از نقطه نظر ایمنی عملکرد اضطراري آسانسور از جمله بازرسی هایی است که بایستی انجام گیرد و وجود برخی 

از تجهیزات خاص نیز بخشی از این بازرسی ها میباشد و با توجه به اهمیت این تجهیزات  ،  بار دیگر به آنها 

  اشاره میگردد 

  حرکت کابین به سمت پائین 

 این آزمایش و برابر مقررات وجود یک شیر پائین آورنده که با عملکرد دستی عمل میکند ضروري قبل از انجام

است و این شیر بایستی با فشار دست عمل کرده و در صورت رها کردن آن ، آسانسور متوقف شود و در 

رفتن پیستون صورتیکه آسانسور با جک غیر مستقیم عمل میکتد ادامه فشار این شیر نبایستی موجب پائین 

باندازه اي گردد که موجب شل شدن سیمهاي بکسل گردد و یا به عبارتی بعد از عبور کابین از پائین ترین طبقه 

  ،  آسانسور متوقف گردد 

   متر بر ثانیه باشد 0,3سرعت فرود آسانسور با استفاده از شیر دستی نبایستی بیش از 

  حرکت کابین به سمت باال 

مایش و باالخص براي آسانسور هائیکه کابین آن داراي یک ترمز ایمنی و یا گیره اي میباشند قبل ازانجام این آز

وجود یک پمپ دستی دائمی که بتواند آسانسور را بسمت باال حرکت دهد الزامی است و محل فیزیکی پمپ 

 در 17شماره  (   و یا شیر جهت پائین Bدستی در مدارهیدرولیک بایستی بنحوي باشد که بین شیر یک طرفه  

پمپ دستی بایستی مجهز به شیر . باشد )  در مدار هیدرولیک 19شماره ( و شیر دستی اصلی )  مدار هیدرولیک 

  .بوده که فشار پمپ دستی به بیش از دو سوم فشار سیستم نرسد)  در مدار هیدرولیک 27شماره ( فشار شکن 
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  بازرسی هاي دوره اي

ــاي هیــــدرولیکی و تحویــــل ، الزم اســــت بــــه مــــشتري  پــــس از نــــصب و راه انــــدازي آ   سانــــسور هــ

یاد آوري گردد که ضرورت دارد سیستم آسانور همانند سایر تجهیزات فنی ، در فواصل معـین مـورد بازرسـی هـاي                       

  دوره اي قرار بگیرند 

 :براي مثال کارخانه سازنده جکهاي هیدرولیکی استارت ایتالیا ، موارد زیرین را توصیه نموده است

            موعد مقرر            نوع بازرسی

  هر یک الی دو ماه      کاسه نمد گروه شیر ها 

  هر یک الی دو ماه  سطح روغن

  بعد از هر یک الی دو ماه و هر سال   شرایط روغن

  هر سال   راندمان عملکرد سیستم حفاظت موتور 

  بعد از یک الی دو ماه و هر سال  صافی ها

  هر سال  لیاتی سیستمفشار عم

  هر سال  تنظیم فشار ایمنی

  هر سال  آزمایش فشار استاتیکی دوبله

  هر سال  آزمایش دراپ تست

بـدون شـل کـردن      ( آزمایش حد اقل فشار فرود اضطراري       

  )سیم بکسل در سیستم غیر مستقیم

  هر سال

شرایط نشان دهنده هـاي اطالعـاتی و هـشدار دهنـده هـاي             

  ایمنی

  هر سال

  انچه در حین بازرسی هاي دوره اي به اشکاالت ذیل برخورد نمودید به ترتیب زیرین عمل نمائیدچن

  علل ممکنه  مشکالت در جهت باال

 براي باال رفتن گرفته ، و یا سیستم فاقد          10گلوگاه شماره     موتور بطرز عادي کار کرده ولی سیستم باال نمیرود

   میباشد5شیر ایمنی 

   را بررسی نمائید7تنظیمات و حرکت شیر شماره   ایست شوك داردموقع استارت و 

 و شیر زمان تغییر سرعت 22شیر سلونوئیدي تغییر سرعت      سیستم فاقد شتاب منفی بوده و در طبقات نمی ایستد

   را چک نمائید(23)
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  علل ممکنه  مشکالت در جهت پائین

   پائین چک شود   در حهت16شیر سلونوئیدي   سیستم استارت  نمیکند

   چک شود  98گلوگاه   

  رگوالتور فشار    چک شود    

   چک شود  16شیر سلونوئیدي   آسانسور با سرعت کم حرکت میکند

    چک شود  Aرگوالتور فشار   

     بسته شده Aرگوالتور   بعد از مدتی سیستم میایستد و فشار به صفر پائین میافتد

 میکنـــــد             شــــیر مـــــستقر در روي پیــــستون عمـــــل    

(RUPTURE VALVE)
 تغییـر سـرعت چـک       22 زمان تغییر سرعت و شیر       23شیر    سیستم فاقد شتاب منفی بوده و در طبقات نمی ایستد

  شود  

   چک شود  Bواشر شیر یکطرفه   بدون دخالت مدار ، سیستم شروع به پائین رفتن میکند

     (16)شیر سلونوئیدي در جهت پائین چک شود   

    (17)شیر اظطراري در جهت پائین چک شود   

(28)شیر یکطرفه پمپ دستی چک شود   

در حالیکه سیم بکسل شل است آسانسور به پائین هدایت          

  میشود

 بوده و یا بمقـدار بـسیار   25سیستم فاقد شیر فرود اظطراري  

  پائین تنظیم شده است
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DIRECT CENTRAL
)یم از زیر مستق(     

DIRECT SIDE
)مستقیم از کنار(

DOUBLE DIRECT SIDE
)دوبل مستقیم از کنار (

INDIRECT
 )غیر مستقیم(

DOUBLE   INDIRECT
)دوبل غیر مستقیم(

" روش هاي مختلف مونتاژ جک هیدرولیک "


