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Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
SPYRIDON FYTILIS
Ημερομηνία:
2019.06.21
12:24:49 EEST

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικά στοιχεία
Είδος ανελκυστήρα:

Υδραυλικός με Μηχανοστάσιο, προσώπων

Είδος κτιρίου:

Δηµόσιο κτίριο (ΟΛΒ)

Τρόπος ανάρτησης

ΗΑΙ 2:1 (έμμεση ανάρτηση).

Ονοµαστικό φορτίο

675 [Kg] /9 άτομα

Ονοµαστική ταχύτητα

0,64 [m/s]

Θέση µηχανοστασίου

Κάτω

Αριθμός στάσεων

3

Διαδροµή θαλάµου

8,76 [mm]

Τύπος θαλάµου
Τύπος εσωτερικών θυρών

Αυτόματες δίφυλλες τηλεσκοπικές ΙΝΟΞ ΣΑΤΙΝΕ 900 Χ 2000

Τύπος εξωτερικών θυρών

Αυτόματες δίφυλλες τηλεσκοπικές ΙΝΟΞ ΣΑΤΙΝΕ 900 Χ 2000

Αυτοµατισµός πίνακα

Down Collective

Κινητήριος Μηχανισμός -Υδραυλικό σετ
Μονάδα ισχύος
Τύπος µπλοκ βαλβίδων

Βαλβίδα µε µετρητή ροής

Εργοστάσιο κατασκευής

Εγχώριο

Ισχύς κινητήρα

11 [kW]

Παροχή αντλίας λαδιού

150 [lt/min]

Έμβολο Υλικό, διαστάσεις

St52, 100 Χ 5 Χ 4700

Ελαστικός σωλήνας:

τύπου MANULI με 2 σύρματα, όριο λειτουργίας 125 bar και όριο
θραύσης 500 bar. Εξωτερική διάμετρος Ø57,10

Λάδι υδραυλικό:

κατάλληλου ιξώδους και με προσθήκη αντιαφριστικών.

Συρματόσχοινα
Τύπος συρματόσχοινων

8Χ19-FC Seale

Αριθμός συρματόσχοινων

6

Ειδική αντοχή χάλυβα

1570Ν/mm2.

D συρματόσχοινων

Ø 10 [mm]

D τροχαλιών

450 [mm]

D άξονα τροχαλίας /Υλικό

50 [mm] / St43

Οδηγοί θαλάμου
Τύπος

Χαλύβδινης διατομής τύπου Τ

Υλικό κατασκευής

St44

Διαστάσεις

Τ90 90Χ75Χ16

Αποστάσεις στηριγμάτων

1100 [mm]

Λίπανση

Αυτόματοι λιπαντήρες

Ολίσθηση

Πέδιλα ολίσθησης ή τροχοί ολίσθησης
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Πέδηση -Προσκρουστήρες
Σύστημα

Ακαριαίας πέδησης τύπου σφήνας

Προσκρουστήρες

1 τεμάχια το αντίστοιχο για τα Kg και την ταχύτητα του ανελκυστήρα
(π.χ. 1 τεμ. 130 x 80 A4)

Φρέαρ – Θάλαμος -Κομβιούχοι – Πίνακας αυτοματισμών
Διαστάσεις Φρέατος (ΜxΠ)

2,15 Χ 1,61 μ.

Άνω απόληψη

3,60μ

Κάτω απόληξη

1,20μ

Διαστάσεις Θαλάμου (ΜxΠxY)

1,50 Χ 1,15 X 2

Υλικό κατασκευής

Μεταλλικός από λαµαρίνα DKP γαλβανισµένη διπλά
αναδιπλωµένη στα σηµεία των ενώσεων και αντισκωριακά
προστατευµένη

Εσωτερική επένδυση

Τα πλαϊνά τοιχώματα και η οροφή θα είναι με επένδυση inox 316
και το πάτωμα θα είναι πλαστικό αντιολισθητικό.
Στην
πλευρά απέναντι από την πόρτα
θα υπάρχει
χειρολισθήρας (κουπαστή) Φ38 INOX. Απέναντι από την πόρτα
θα τοποθετηθεί καθρέπτης.

Εσωτερικός Φωτισμός,
Κομβιούχος θαλάμου,
Εσωτερική Τηλεφωνική
Συσκευή,
Αναδιπλούμενο κάθισμα

Ο φωτισμός θα είναι 50-75 lux κάθετος και ομοιόμορφα
κατανεμημένος με σποτ 12 V.
Η κομβιοδόχος θαλάμου θα είναι ανοξείδωτη και θα
περιλαμβάνει:
 κομβία κλήσης με ανάγλυφη ένδειξη, γραφή BRAILLE
(Α.Μ.Ε.Α.) και φωτιζόμενα από πίσω,
 κομβίον κλήσης έκτακτης ανάγκης,
 βέλη ανόδου-καθόδου, οροφοενδείξεις
 Button ανοίγµατος/κλεισίµατος πόρτας
 Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
 Συσκευή αµφίδροµης επικοινωνίας σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΝ81-28
 Θα υπάρχει αναδιπλούμενο κάθισμα σύμφωνα με το EN
81.70

Οροφή

Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής συναρµολόγησης
Ψευδοροφή Inox µε Plexiglas και µε spots

Εσωτερικός Φωτισμός
ασφαλείας

Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε µπαταρία και φορτωτή
διαρκείας 180 min

Κομβιούχος







Πίνακας Αυτοματισμών
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Κομβιοδόχος ισογείου με κομβία κλήσης με φωτεινό
κοντάκτ και ανάγλυφη ένδειξη, βέλη ανόδου – καθόδου,
οροφομέτρηση
Κομβιοδόχους ορόφων 2 με κομβία κλήσης με φωτεινό
κοντάκτ και ανάγλυφη ένδειξη και βέλη ανόδου-καθόδου
Κομβιοδόχος συντήρησης 2 τεμ νέου τύπου που
καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
Κομβιοδόχος πυθμένα τύπου μανιτάρας με πρίζα, κομβίο
έκτακτης ανάγκης κ.λπ.
Ο κοµβιοδόχος του ισογείου και των ορόφων θα είναι
από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει button
κλήσης µε ενσωµατωµένα leds, και με γραφή BRAILLE
(Α.Μ.Ε.Α.)

Ο πίνακας αυτοματισμού θα περιλαμβάνει: αναγγελία ορόφων,
ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα, αυτόματη καταγραφή βλαβών,
πλήθους διαδρομών, κ.λπ. Ηλεκτρονικός µε Microprocessors Full
Collective Selective
Παροχή 230/400 V 50Hz

Άλλα
Σύστημα ισοστάθμισης

Σε περίπτωση απόκλισης του θαλάμου από την στάση υπάρχει ειδική
΄΄ΠΛΑΚΕΤΑ ΖΩΝΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ΄΄ στον πίνακα που ελέγχει τον θάλαμο
και κάνει διόρθωση με ανοικτή πόρτα (επαναφέρει τον θάλαμο ακριβώς
στη στάση).

Σύστημα απεγκλωβισμού

Ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από μπαταρία 12 Volt,
ανοίγοντας την βαλβίδα και κατεβάζοντας τον θάλαμο στην αμέσως
επόμενη προς τα κάτω στάση. Στην συνέχεια απομανδαλώνονται οι
πόρτες και ανοίγουν.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
θαλάμου

Σύστημα φωτισμού όπως περιγράφεται παραπάνω, με φωτεινές
ενδείξεις, σύστημα μανδάλωσης των θυρών κ.λπ. σύμφωνα με τους
κανόνες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στον ανελκυστήρα
τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ
από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του
ανελκυστήρα και/ή την λιμενική αστυνομία και/ή την πυροσβεστική
υπηρεσία όπως προβλέπεται από τους τεχνικούς κανονισμούς που
αναγράφονται παρακάτω.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Φρεατίου

Περιλαμβάνει τον φωτισμό του φρεατίου με φωτιστικά τύπου
χελώνας, τους διακόπτες τέρματος διαδρομής, τα μαγνητικά
αλλαγής
ταχύτητας,
τα
ασφαλιστικά
θυρών,
στεγανό
ρευματοδότη και φωτισμό στο κάτω μέρος του φρεατίου όπως
προβλέπεται από τους τεχνικούς κανονισμούς που αναγράφονται
παρακάτω.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Μηχανοστασίου (εργασία
ηλεκτρολόγου)

Περιλαμβάνει
τον
φωτισμό
του
μηχανοστασίου,
την
ρευματοδότηση του πίνακα αυτοματισμών, την ρευματοδότηση
οποιούδηποτε αναγκαίου εξαρτήματος εντός του μηχανοστασίου
(π.χ. Συσκευής αντλίας λαδιού), την εγκατάσταση ενός
στεγανού ρευματοδότη όπως προβλέπεται από τους τεχνικούς
κανονισμούς που αναγράφονται παρακάτω.

Συστήματα ασφάλειας
χαμηλών απολήξεων

Για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σε φρεάτιο µε
(πάνω
ή/και
κάτω) χαµηλές απολήξεις, απαιτούνται
επιπρόσθετα συστήµατα ασφαλείας. Τα συστήµατα ασφαλείας,
παρέχονται κατά περίπτωση, και απαρτίζονται από µηχανισµούς
για την ασφαλή εκτέλεση της συντήρησης, ποδιά ειδικής
κατασκευής,
αναδιπλούµενο κάγκελο και επιπρόσθετες
ηλεκτρικές επαφές θυρών ορόφων. Ανάλογα µε τη θέση
της χαµηλής απόληξης τοποθετούνται τα αντίστοιχα µέτρα
ασφαλείας.
Οι επιπρόσθετες ηλεκτρικές επαφές θυρών
τοποθετούνται σε κάθε πιθανό συνδυασµό χαµηλών απολήξεων, ώστε να προστατευθεί το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
κατά την πρόσβασή του στο φρεάτιο από πιθανή κίνηση του
ανελκυστήρα. (βλέπε Τεχνική Περιγραφή παράγραφος 11)

Τεχνικοί Κανονισμοί που
υποχρεωτικά πρέπει να
τηρηθούν

European Lift Directive 95/16/EC EN 81-20
EN 81-2, EN 81-2/A2, EN 81-2/prA3, Κανονισµοί
EN 81-58, EN 81-28, EN 81-70 & prEN 81-21
Όποιος άλλος κανονισμός αναφέρετε στην μελέτη.

Πιστοποίηση -Εγγύηση

Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα
που αναφέρονται ακριβώς πιο πάνω και για την χρήση ΑΜΕΑ και
να παραδοθεί με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας από τον
ανάδοχο . Επίσης θα πρέπει να παρέχεται μηνιαία συντήρηση και
εγγύηση για 15 τουλάχιστον μήνες από την βεβαιωμένη
περαίωση του έργου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Βλέπε τη πρώτη παράγραφο της ενότητας “Μελέτη” σελίδα 7.
2. ΕΜΒΟΛΟ
Το έµβολο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοσωλήνα St52 χωρίς ραφή (κατασκευή βάσει ΕΝ 103051, ΕΝ 10305-2). Το κάτω άκρο του εµβόλου πρέπει να είναι κλειστό µε µεταλλική φλάντζα, όπου θα
υπάρχει κατεργασία απόσβεσης (απαλού σταµατήµατος) κατά τον τερµατισµό του εµβόλου προς τα
πάνω. Το άνω άκρο του εµβόλου θα φέρει µεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει διαµόρφωση σε
σπείρωµα, για την στερέωση των υπερκείµενων µηχανισµών (σασί ή τροχαλία). Ο κορµός του
εµβόλου θα λειανθεί περιµετρικά ώστε να επιτευχθεί απόλυτα λεία επιφάνεια. Η λείανση πρέπει να
γίνει µε µηχανή Honing, ώστε να επιλεγεί η απόλυτα κυκλική (χωρίς οβάλ) διατοµή του σωλήνα. Η
αποδεκτή τραχύτητα είναι από 3 έως 4,5 µm.
3. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνα St52 (κατασκευή βάσει DIN 2458,
DIN 1626). Το κάτω άκρο του θα είναι κλειστό µε µεταλλική φλάντζα, η οποία στην κάτω
επιφάνεια θα έχει υποδοµή για το κεντράρισµα του συγκροτήµατος κατά την εγκατάσταση. Το άνω
άκρο του θα φέρει κοχλιωτή κεφαλή, επί της οποίας θα βρίσκονται οι δακτύλιοι ολίσθησης (κουζινέτα) και
δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ένας για αποτροπή της διέλευσης του λαδιού προς τα έξω
(τσιµούχα) και ένας για την αποφυγή εισόδου ξένων σωµατιδίων µέσα στον κύλινδρο (ξύστρα). Το
συγκρότηµα εµβόλου-κυλίνδρου θα πρέπει να δοκιµαστεί σε πίεση 100 bar, και για τη δοκιµή αυτή
θα φέρει ανάλογη βεβαίωση του κατασκευαστή. Στο σηµείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου προσαρµόζεται
υδραυλική αρπάγη (βαλβίδα ασφαλείας), που ενεργοποιείται σε περίπτωση θραύσης των σωληνώσεων.
Στο σηµείο τροφοδοσίας της βαλβίδας ασφαλείας θα προσαρµοστεί µε κοχλίωση ελαστικός
σωλήνας υψηλής πιέσεως που θα φθάνει µέχρι τη µονάδα ισχύος. Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής
πιέσεως µαζί µε τα ρακόρ θα δοκιµαστεί σε πίεση κατ’ ελάχιστο πενταπλάσια της πίεσης λειτουργίας για
20 δευτερόλεπτα. Για τη δοκιµή αυτή θα φέρει βεβαίωση του κατασκευαστή. Η επωνυµία του
κατασκευαστή και η πίεση δοκιµής θα χαραχτούν στο άκρο του ελαστικού σωλήνα.
4.
ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η µονάδα ισχύος, είναι υπεύθυνη για την πίεση του λαδιού και τον έλεγχο της ροής του, και αποτελείται
από τα εξής µέρη:
Το δοχείο λαδιού (δεξαµενή), το οποίο είναι συγκολλητό και κατασκευασµένο από χαλύβδινη
λαµαρίνα. Η χωρητικότητα σε λάδι είναι τόση, ώστε το συγκρότηµα αντλίας-κινητήρα να παραµένει
εµβαπτισµένο σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του ανελκυστήρα.
Την κοχλιωτή αντλία η οποία αποτελείται από τρεις ατέρµονες κοχλίες για σταθερή παροχή και
χαµηλή στάθµη θορύβου.
Τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος είναι τριφασικός, ασύγχρονος και συνδέεται απευθείας µε την αντλία. Η
κατασκευή του είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε να είναι αυτολίπαντος για να µειώνονται οι απώλειες
ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος.
Το συγκρότηµα βαλβίδων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα κίνησης του θαλάµου. Το
συγκρότηµα βαλβίδων θα είναι ηλεκτρονικού τύπου µε ενσωµατωµένο µετρητή ροής. Οι ρυθµίσεις
των βαλβίδων για την άνοδο και την κάθοδο και για επιταχύνσεις επιβραδύνσεις, θα είναι
ανεξάρτητες µεταξύ τους και θα επιτυγχάνουν ακρίβεια σταµατήµατος του θαλάµου ±10 mm από
το επίπεδο της
στάσης. Η κίνηση του θαλάµου θα πρέπει να µην επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του λαδιού σε εύρος
θερµοκρασιών από 12ο C έως 60οC. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θερµοκρασία του λαδιού είναι
εκτός των τιµών αυτών είναι απαραίτητη η χρήση θερµαντικού ή ψύκτη λαδιού ανάλογα. Η βάνα
είναι σφαιρική και αντέχει σε πίεση πενταπλάσια από την πίεση λειτουργίας.
Η µετάδοση κραδασµών και θορύβου ελαχιστοποιείται µε την τοποθέτηση αντικραδασµικών
συνδέσµων στα σηµεία στήριξης του κινητήρα επί του δοχείου λαδιού καθώς επίσης και µε την
τοποθέτηση εσωτερικού ελαστικού σωλήνα ή σιγαστήρα για την απόσβεση των παλµών της αντλίας. Ο
θόρυβος δεν θα υπερβαίνει τα 63 dB σε απόσταση 1 µέτρου από το δοχείο, και αυτό θα πρέπει να
βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή µε παράλληλη προσκόµιση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων.
5. ΘΑΛΑΜΟΣ
Το δάπεδο του θαλάµου θα είναι κατασκευασµένο από δοκούς µορφοσιδήρου, ικανής διατοµής για
να παραλάβει τις αντίστοιχες φορτίσεις, µε την µέγιστη δυνατή ακαµψία. Πάνω στο δάπεδο θα
υπάρχει στρώση MDF πάχους 30 mm και στο πάνω µέρος του, θα υπάρχει η τελική επίστρωση
µε υλικό που είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση του ανελκυστήρα.
Τα πλευρικά τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από φύλλα γαλβανιζέ λαµαρίνας µε
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διπλή αναδίπλωση στο σημεία ενώσεων. Πάνω στα γαλβανιζέ φύλλα, θα είναι προσαρµοσµένη η
τελική επένδυση. Όλη η εσωτερική επιφάνεια του θαλάµου πρέπει να είναι λεία, και οι τυχόν προεξοχές
να έχουν την κατάλληλη λοξότµηση προς αποφυγή τραυµατισµών.
Όλα τα ανοξείδωτα µέρη του θαλάµου θα είναι κατασκευασµένα από υλικό inox 316. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε θάλαµο κατασκευασµένο εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτη ή
πλαστικοποιηµένη λαµαρίνα, έκαστο πλαϊνό φύλλο φέρει στην εξωτερική επιφάνεια του, κατάλληλο
ηχοµονωτικό υλικό (antidrum) σε όλο του το ύψος.
Κατάλληλα ανοίγµατα θα εξασφαλίζουν τον αερισµό του θαλάµου, στο πάνω και στο κάτω µέρος του.
Η στερέωση του θαλάµου πάνω στο πλαίσιο αναρτήσεως του (σασί), θα πρέπει να γίνεται
εξ΄ολοκλήρου µε κοχλιοσυνδέσεις. Στην οροφή του θαλάµου θα υπάρχει κάγκελο για την προστασία
του συντηρητή. Το κάγκελο στο κάτω µέρος θα φέρει προφυλακτήρα ούτως ώστε να εµποδίζεται η πτώση
εργαλείων ή υλικών µέσα στο φρεάτιο.
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του θαλάµου θα είναι έτοιµος προς εγκατάσταση.
6.

ΠΟΡΤΕΣ (ΘΑΛΑΜΟΥ και ΟΡΟΦΩΝ)

Οι θύρες είναι αυτόµατες στη λειτουργία τους και φέρουν όλες τις απαραίτητες επαφές
ασφαλείας. Η λειτουργία του µηχανισµού είναι ηλεκτρονικά ελεγχόµενη.
Οι πόρτες είναι κατασκευασµένες από λαµαρίνα γαλβανιζέ κατάλληλου πάχους έτσι ώστε να
έχουν την απαραίτητη στιβαρότητα. Όλες οι λαµαρίνες είναι ηλεκτροστατικά βαµµένες (πούδρα)
προκειµένου να έχουν επαρκή αντισκωριακή προστασία. Σε περίπτωση ανοξείδωτης επένδυσης, αυτή
πρέπει να γίνεται µε χρήση µη µαγνητικού ανοξείδωτου υλικού.
Οι θύρες ορόφου οφείλουν να είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για πυραντοχή 120 λεπτών
(Ε120) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-58. Ο κατασκευαστής οφείλει να προσκοµίσει τα σχετικά
πιστοποιητικά πυραντοχής.
7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ
Ο ανελκυστήρας διαθέτει τροχαλία που τοποθετείται στο πάνω µέρος του εµβόλου. Για την
αποφυγή της εκτροπής των συρµατόσχοινων από τα κανάλια τοποθετούνται 2 ασφαλιστικοί
άξονες,
ενώ
για
την
αποφυγή
τραυµατισµών
και εισχώρησης ξένων σωµάτων µεταξύ
συρµατόσχοινων και του µαντεµιού η τροχαλία φέρει προφυλακτήρες και από τις δύο πλευρές.
8. ΟΔΗΓΟΙ
Οι οδηγοί µέσα στους οποίους κινείται το πλαίσιο ανάρτησης είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα
St44, έχουν επιµελώς κατεργασµένη την επιφάνεια ολισθήσεως (πλανιάρισµα) και η σύνδεση µεταξύ
τους γίνεται µε ειδικές µεταλλικές πλάκες (φλάντζες) µέσω κοχλιών. Η στήριξη των οδηγών επί των
τοιχωµάτων του φρέατος θα γίνεται σε απόσταση 1,10 m µε στηρίγµατα σχεδιασµένα έτσι ώστε
να επιτρέπουν την κατά µήκος διαστολή των οδηγών. Τα πάνω άκρα των οδηγών θα είναι ελεύθερα να
παραλαµβάνουν τις συστολές και διαστολές. Ο έλεγχος της αντοχής των οδηγών γίνεται σε σύνθετη
καταπόνηση κάµψης και λυγισµού.
9. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Η καλωδίωση περιλαµβάνει όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι απαραίτητο για τον ανελκυστήρα και
βρίσκεται εκτός του πίνακα. Οι διαστάσεις των καλωδίων είναι υπολογισµένες σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της εγκατάστασης ενώ παράλληλα πληρούν τους αντίστοιχους κανονισµούς. Φέρουν σε
εµφανή σηµεία αυτοκόλλητα ανάλογα µε την χρήση και τον τρόπο σύνδεσής τους τα οποία
υποδεικνύουν στον τεχνικό τα σηµεία συναρµογής τους εξοικονοµώντας του πολύτιµο χρόνο.
Εκτός των καλωδίων, στην έτοιµη ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνεται το χειριστήριο
συντήρησης το οποίο τοποθετείται στην οροφή του θαλάµου και επιτελεί παράλληλα το
ρόλο
διακλαδωτήρα όλων των συνδέσεων που αφορούν το θάλαµο. Η έτοιµη ηλεκτρική συνοδεύεται
από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και από πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο. Το πακέτο
της προκαλωδίωσης πριν συσκευαστεί διασυνδέεται σε ειδικό προσοµοιωτή µαζί µε τα υπόλοιπα
υποσυστήµατα της ίδιας παραγγελίας (πίνακας, κοµβιοδόχοι) και ελέγχεται για την οµαλή του λειτουργία.
10. ΚΟΜΒΙΟΥΧΟΙ
Οι κοµβιοδόχες του θαλάµου περιλαµβάνει, εκτός από τα κοµβία κλήσης, το display ενδείξεων (lcd ή
απλό), φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπέρβαρου και πλήρους φορτίου, κοµβίο ανοίγµατος θυρών,
κοµβίο κλεισίµατος θυρών. Επίσης περιέχεται σύστηµα αµφίδροµης φωνητικής επικοινωνίας για την
υποστήριξη επιβατών σε περίπτωση απεγκλωβισµού, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-28, καθώς και
διάταξη φωτισµού ασφαλείας, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Η κοµβιοδόχος
φέρει πινακίδα µε τα εξής στοιχεία:
• τον κατασκευαστή / εγκαταστάτη
• το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα
• το ονοµαστικό φορτίο / αριθµό ατόµων
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• λογότυπο γνησιότητας εξαρτηµάτων
• Σήµανση CE
Οι κοµβιοδόχοι ορόφων περιλαµβάνουν το κοµβίο κλήσης καθώς και display ενδείξεων.
Όλα τα κοµβία φέρουν και ανάγλυφη γραφή (TACTILE) των ενδείξεων.
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ
Σε φρεάτια µε κάτω χαµηλή απόληξη τοποθετείται χειροκίνητος µηχανισµός για την εξασφάλιση του
απαιτούµενου χώρου για τη διενεργεί εργασιών. Η θέση του µηχανισµού είναι ηλεκτρικά ελεγχόµενη
τόσο στην κλειστή, όσο και στην ανοιχτή θέση και έχει δυνατότητα να ενεργοποιείται από
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, χωρίς την είσοδό του στο χώρο του φρεατίου.
Για την εξασφάλιση ασφαλούς απεγκλωβισµού τοποθετείται ποδιά ειδικής κατασκευής µε δυνατότητα
µείωσης του µήκους της κατά την προσέγγιση της κατώτερης στάσης. Κατά τη λειτουργία του
ανελκυστήρα εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποδιάς σε πλήρη ανάπτυξη και ελέγχεται µε ηλεκτρικό
τρόπο για περίπτωση δυσλειτουργίας της. Σε περίπτωση που δεν διασφαλίζεται ο ασφαλής
απεγκλωβισµός εξαιτίας της ποδιάς, ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας.
Σε φρεάτια με πάνω χαμηλή απόληξη για να εξασφαλιστεί ο επαρκής χώρος για τον εγκαταστάτη στην
οροφή του θαλάµου ελέγχεται η θέση του θαλάµου ηλεκτρικά ώστε να µην επιτραπεί η άνοδος του
θαλάµου πέρα από συγκεκριµένη θέση. Για την προστασία του εγκαταστάτη από πτώση του από την
οροφή του θαλάµου απαιτείται η τοποθέτηση κάγκελου το οποίο να έχει δυνατότητα να αναδιπλώνει,
όταν δεν χρησιµοποιείται, στην οροφή του θαλάµου. Η θέση του κάγκελου ελέγχεται ηλεκτρικά και
µόνο όταν εξασφαλίζεται ότι είναι σε όρθια θέση, επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαµος από την
κοµβιοδόχο συντήρησης στην οροφή του θαλάµου.
12. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Θα κατασκευαστεί χώρος μηχανοστασίου καθαρών διαστάσεων 1,60x1,60 ύψους 2,40μ. από πυράντοχη
γυψοσανίδα με ενδιάμεσα τοποθετημένη μόνωση πετροβάμβακα 5εκ 75kg/m3. Η θύρα εισόδου θα είναι
πυράντοχη 60min και θα ανοίγει προς τα έξω. Στο χώρο θα κατασκευαστεί ηλεκτρολογικός πίνακας. Οι
ηλεκτρικές παροχές από το κεντρικό πινακοστάσιο του κτιρίου προς το μηχανοστάσιο, για την κίνηση
(τριφασική) και τον φωτισμό (μονοφασική) του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να
καταλήγουν σε δύο ασφαλειοδιακόπτες. Επιπλέον εντός του μηχανοστασίου θα υπάρχει επαρκής
φωτισμός με διακόπτη στο χώρο του μηχανοστασίου, ρευματοδότης και παροχή τηλεφωνικής γραμμής
στον χώρο του μηχανοστασίου για την σύνδεση τηλεφώνου στον θάλαμο του ανελκυστήρα
13. ΓΕΝΙΚΑ
Το σύνολο των υλικών του ανελκυστήρα παραδίδεται από τον κατασκευαστή σε κατάλληλη συσκευασία
έτσι ώστε να προστατεύονται από χτυπήµατα κατά τη µεταφορά, αποθήκευση.
Οι συγκολλήσεις γίνονται από προσωπικό το οποίο είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
287-1, διαδικασία 135 (MAG) και εφόσον γίνονται από µηχανήµατα σύµφωνα µε το ΕΝ 288-3,
διαδικασία 135 (MAG) Automatic Type WR132.
Ο κατασκευαστής παραδίδει µαζί µε τα υλικά πλήρη τεχνικό φάκελο µε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
δοκιµής, εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγίες συναρµολόγησης, τοµή και κάτοψη εγκατάστασης.
Πιστοποιητικά απαιτούνται για τα παρακάτω εξαρτήµατα ασφαλείας:
 Κλειδαριές θυρών ορόφου.
 Συσκευή αρπάγης.
 Προσκρουστήρες .
 Βαλβίδα ασφαλείας.
 Πλακέτα επανισοστάθµισης.
 Περιοριστής ταχύτητας (εφόσον χρησιµοποιείται).
Επιπρόσθετα απαιτούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε την
οδηγία 95/16ΕΚ (module H) για το σύνολο του ανελκυστήρα.
 Βεβαίωση συµµόρφωσης συνοδευόµενη από πιστοποιητικό δοκιµών πυραντοχής θυρών ορόφου
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-58.
 Βεβαίωση συµµόρφωσης όσον αφορά την συσκευή αµφίδροµης επικοινωνίας σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΝ81-28.
Ο Συντάξας
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ΜΕΛΕΤΗ
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Ο ανελκυστήρας έχει µελετηθεί και σχεδιαστεί σύµφωνα µε:
• την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ και
• το Πρότυπο EN 81-2:98: ‘ κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή
και εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων ‘
• το Πρότυπο EN 81-2/A2: ‘ Χώροι µηχανισµών και τροχαλιών ‘
• το Προσχέδιο Προτύπου ΕΝ 81-2/prΑ3
• το Πρότυπο ΕΝ 81-58: ‘Δοκιµές πυραντοχής θυρών
ανελκυστήρων ‘
• το Πρότυπο ΕΝ 81-70: ‘ Προσβασιµότητα ανελκυστήρα ‘
• το Πρότυπο ΕΝ 81-28: ‘ Συστήµατα αµφίδροµης επικοινωνίας ‘
• το Προσχέδιο Προτύπου prΕΝ 81-21: ‘ Νέοι ανελκυστήρες
προσώπων και φορτίων σε υφιστάµενα κτίρια ‘ .
Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να βεβαιώσει εγγράφως τη συµβατότητα των υποσυστηµάτων
του ανελκυστήρα και να προσκοµίσει δήλωση συµµόρφωσης (EC declaration of conformity) στην
οποία βεβαιώνεται ότι ο ανελκυστήρας είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία
Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ. Επιπρόσθετα ο ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ή από πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε την οδηγία 95/16/ΕΚ (module H).
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
α) Γενικά Στοιχεία Ανελκυστήρα
Εμβαδόν επιφάνειας θαλάμου (F): Για τους ανελκυστήρες ατόμων, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά από
τον μελετητή, υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 1.2 του ΕΛΟΤ 81.2.
Ονομαστικό φορτίο ανελκυστήρα (Q): Ανάλογα με το είδος του ανελκυστήρα και εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά από τον μελετητή, υπολογίζεται ως εξής:
α) Ανελκυστήρες ατόμων :
i) Αριθμός ατόμων ≤ 20: Q = ( 75 x Αριθμός Ατόμων ) (Kp)
ii) Αριθμός ατόμων > 20: Q = ( 500 x Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου) (Kp)
β) Ανελκυστήρες Νοσοκομείων, Οχημάτων, Φορτίων
Οι υπολογισμοί προκύπτουν βάσει του παρακάτω πίνακα.
Ονομαστικό
Μέγιστη
Ονομαστικό
Μέγιστη
φορτίο,
ωφέλιμη
φορτίο,
ωφέλιμη
Μάζα
επιφάνεια
Μάζα
επιφάνεια
θαλάμου
θαλάμου
kg
100 1)
180 2)
225
300
375
400
450
525
600
630
675
750
800
825

m2
0,37
0,58
0,70
0,90
1,10
1,17
1,30
1,45
1,60
1,66
1,75
1,90
2,00
2,05

kg
900
975
1000
1050
1125
1200
1250
1275
1350
1425
1500
1600
2000
2500 3)

m2
2,20
2,35
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
2,95
3,10
3,25
3,40
3,56
4,20
5,00

1) Ελάχιστο για ανελκυστήρα 1 ατόμου
2) Ελάχιστο για ανελκυστήρα 2 ατόμων
3) Για φορτία πέρα των 2500 kg προστίθενται 0,16 m 2 για κάθε
επιπλέον φορτίο 100 kg.
Για ενδιάμεσα φορτία η επιφάνεια προσδιορίζεται με γραμμική
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παρεμβολή.
Ίδιο βάρος θαλάμου: Εφόσον δεν οριστεί διαφορετικά από τον μελετητή υπολογίζεται ως εξής:
α) Ανελκυστήρες ατόμων: P = 100 + ( 50 x Αριθμός Ατόμων ) (Kp)
β) Λοιποί Ανελκυστήρες:
i) Q

500 Kp: P = 100x( 3 + Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου ) (Kp)

ii) Q > 500 Kp: P = 100x( 3 + ( 1.25 x Εμβ. Επιφ. Θαλάμου)) (Kp)
β) Συρματόσχοινο, Τροχαλία, Άξονας Τροχαλίας
Για την επιλογή συρματόσχοινων, τροχαλίας και άξονα τροχαλίας γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί:
1. Έλεγχος αντοχής συρματόσχοινου
Πρέπει ν = nxFg/((P+Q)/Ne)

νεπ.

2. Υπολογισμός διαμέτρου τροχαλίας
Πρέπει D

40xd

3. Έλεγχος τάσης άξονα τροχαλίας
Πρέπει σλειτ. = (P+Q)xC/W
σεπ.
Όπου σεπ: μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
σεπ = 77 Ν/mm2 για St37
σεπ = 92 Ν/mm2 για St44
σεπ = 108 Ν/mm2 για St52
n:

αριθμός συρματόσχοινων έλξης

d:

διάμετρος συρματόσχοινων έλξης (mm)

P:

ίδιο βάρος θαλάμου (Kp)

Q:

ονομαστικό φορτίο (Kp)

D:

διάμετρος τροχαλίας τριβής (mm)

Fg:

δύναμη θραύσεως συρματόσχοινων (Kp)

W:

Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας (mm3)

C:

Απόσταση στήριξης (mm)

Ne:

Αριθμός εμβόλων

γ) Έμβολο, Κύλινδρος, Αγωγός Τροφοδοσίας
Για την επιλογή εμβόλου - κυλίνδρου - αγωγού τροφοδοσίας γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:
1. Έλεγχος εμβόλου σε λυγισμό.
Πρέπει:
Fs

Fκρ

(N)

Fκρ = π²xExAxi²/(2xlk²) για λ > 100 ή
(A/2)x(Rm-(Rm-206)x(λ/100)²) για λ
είναι:
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100

E = 206010 Nt/mm²
Fs = 1.4x9.81x((P+Q)xCm+0.64xPexNe+PrhxNe)/Ne
lk = (lg/Cm + 0.5) (m)
λ = lk/i
2. Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου σε πίεση
Πρέπει:
Ρστατ.εμ. (N/mm2)

Ρστατ

Pστατ = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0
Ρστατ.εμ. = (er - eo)x2xσεπ/(2.3x1.7xdr) ή από πίνακες κατασκευαστή για συμπαγές έμβολο
eo = 1 mm
3. Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου σε πίεση
Πρέπει:
Ρστατ.κυλ. (N/mm2)

Ρστατ

Pστατ = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0
Ρστατ.κυλ. = (ek - eo)x2xσεπ/(2.3x1.7xDk) ή από πίνακες κατασκευαστή για συμπαγές έμβολο
eo = 1 mm
4. Έλεγχος τοιχωμάτων αγωγού τροφοδοσίας σε πίεση
Πρέπει Ρστατ

Ρστατ.αγ. (N/mm2)

Pστατ = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0
Ρστατ.αγ. = (eσ - eo)*2xσεπ/(2.3x1.7xDσ)
τροφοδοσίας
eo = 0.5 mm
Όπου:
P:

ίδιο βάρος θαλάμου (Kp)

Q:

ονομαστικό φορτίο (Kp)

Rm: αντοχή σε εφελκυσμό του υλικού
240 (N/mm2) για St37
360 (N/mm2) για St52
Cm: σχέση ανάρτησης
Ne:

αριθμός εμβόλων

Pe:

βάρος εμβόλου (Kp)

Prh: βάρος τροχαλίας (Kp)
J:

ροπή αδράνειας εμβόλου (mm4)

i:
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ακτίνα αδράνειας εμβόλου (mm)

ή από πίνακες κατασκευαστή για ελαστικούς αγωγούς

lk:

μήκος λυγισμού εμβόλου (mm)

A0:

επιφάνεια πιέσεως εμβόλου (mm2)

A:

επιφάνεια διατομής εμβόλου (mm2)

er:

πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου (mm)

dr:

εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου (mm)

ek:

πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου (mm)

Dk:

εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου (mm)

eσ:

πάχος τοιχώματος αγωγού τροφοδοσίας (mm)

dσ:

εξωτερική διάμετρος αγωγού τροφοδοσίας (mm)

σεπ: αντοχή του υλικού:
240 (N/mm2) για St37
360 (N/mm2) για St52
lg = Μήκος διαδρομής θαλάμου (m)
δ) Μονάδα Ισχύος
Ο υπολογισμός της ελάχιστης παροχής αντλίας και της ελάχιστης ονομαστικής ισχύος κινητήρα γίνεται με
τη βοήθεια των παρακάτω σχέσεων:
1. Απαιτούμενη παροχή αντλίας
Qα = 600xVexA0
Ve = Vc/Cm

(l/min)

(m/sec)

2. Απαιτούμενη ονομαστική ισχύς κινητήρα
Νον = BsxVe/(100xnx1.3) (HP)
n = Pστατ/(Pστατxα+β)
Bs = PστατxA0 (N)
Όπου:
Vc:

ταχύτητα θαλάμου (m/sec)

Cm: λόγος ανάρτησης θαλάμου
Α0:

επιφάνεια πιέσεως εμβόλου (mm2)

α:

συντελεστής α αντλίας

β:

συντελεστής β αντλίας

n:

βαθμός απόδοσης μονάδος

Pστατ:πίεση υπό πλήρες φορτίο (N/mm2)
Bs:

στατικό φορτίο (N)

ε) Οδηγοί
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Για την επιλογή οδηγών γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, που φαίνονται αναλυτικά στα
"αποτελέσματα". Πχ. στην ειδική περίπτωση που τα βάρη πλαισίου και πορτών δίνονται μηδέν
(συμπεριλαμβάνονται στο βάρος θαλαμίσκου) και για πλάγια ανάρτηση και έναν οδηγό, οι έλεγχοι είναι:
1. Έλεγχος συνολικής καταπόνησης των οδηγών σε κάμψη και λυγισμό για λειτουργία αρπάγης
Πρέπει σν = 0.9xPbfxl/(4xWy)+Pkxw/A

σεπ.

Ρbf = 3xPb (N)
Ρb = 0.5x9.81x(Rxb+Fxc+Qxd)/H (N)
c = 0.5xk+a (mm)
d = 2xk/3+a (mm)
Pk = 1.5x9.81x(P+Q) (N)
λ = l/iy
ω = f(λ)
Όπου:
σεπ: μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
σεπ = 180 Ν/mm2 για St37
σεπ = 217 Ν/mm2 για St44
σεπ = 260 Ν/mm2 για St52
Q:

Ωφέλιμο φορτίο (Kp)

F:

Βάρος καμπίνας (Kp)

R:

Βάρος πλαισίου (Kp)

P:

Ίδιο βάρος θαλάμου (Kp)

a:

Απόσταση κέντρου οδηγών - τοίχου καμπίνας (mm)

b:

Απόσταση κέντρου οδηγών - Κέντρο βάρους πλαισίου (mm)

k:

Μήκος καμπίνας (mm)

c:

Κέντρο βάρους καμπίνας (mm)

d:

Κέντρο βάρους φορτίου (mm)

l:

Απόσταση στηριγμάτων οδηγών (mm)

Ρb:

Καταπόνηση οδηγών σε κάμψη (N)

Ρbf: Καμπτική καταπόνηση για λειτουργία αρπάγης
Pk:

Καταπόνηση οδηγών σε λυγισμό (N)

Α:

Διατομή Οδηγού (mm2)

Wy: ροπή αντίστασης (mm3)
iy:

ακτίνα αδράνειας (mm)

λ:

συντελεστής λυγερότητας

ω:

συντελεστής λυγισμού
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Είδος ανελκυστήρα : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
Άτομα : 9
Q :Ωφέλιμο φορτίο (75 * άτομα)
Αριθμός στάσεων : 3
Dx :Mέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση x
Dy :Mέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση y
lg :Διαδρομή θαλάμου
Vc :Ταχύτητα ανόδου θαλάμου
V'c :Ταχύτητα καθόδου θαλάμου
P :Ιδίο Βάρος Θαλάμου P = Ρκαμπ + Ρπλ + ΡΤ1 + ΡΤ2
Cm :Λόγος ανάρτησης θαλάμου: Έμμεση(2:1) Άμεση(1:1)
Ne :Αριθμός εμβόλων
Prh :
Βάρος τροχαλίας
Pσυρμ: Βάρος συρματοσχοίνων

Pel
L
Pe
dr
dri
er

Τύπος εμβόλου : 100x5
Υλικό εμβόλου : St52
:Βάρος εμβόλου / m μήκους
:Μήκος εμβόλου
:Βάρος εμβόλου Pe = Pel * L
:Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου
:Εσωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου
:Πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου

Q = 675 kg
Dx = 1400.00 mm
Dy = 1100.00 mm
lg = 8.76 m
Vc = 0.64 m/sec
V'c =
0.64 m/sec
P = 550 kg
Cm =
2
Ne = 1
Prh= 64 kg
Pσυρμ=
38.96 kg

Pel
L =
Pe =
dr =
dri =
er =

=
11.71 kg/m
4.70 m
58.24 kg
100.0 mm
90.0 mm
5.0 mm

Υλικό κυλίνδρου : St52
Dk :Εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου
Dki :Εσωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου
ek :Πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου
e1 :Πάχος πάτου κυλίνδρου

Dk =
Dki
ek =
e1 =

139.7 mm
=
130.7 mm
4.5 mm
20.00 mm

Υλικό σωλήνα τροφοδοσίας : ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Dσ :Εξωτερική διάμετρος σωλήνα τροφοδοσίας
εσ :Πάχος τοιχώματος σωλήνα τροφοδοσίας
Qα :Παροχή αντλίας
Α :Συντελεστής α αντλίας
Β :Συντελεστής β αντλίας
Νον
:Ονομαστική ισχύς κινητήρα
N :Αριθμός συρματόσχοινων
D :Διάμετρος συρματόσχοινων
Fg :Φορτίο θραύσεως συρματόσχοινων
D :Διάμετρος τροχαλιών.
da :Διάμετρος άξονα τροχαλίας
W :Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας
C :Απόσταση στήριξης άξονα τροχαλίας

Dσ=
eσ =
Qα=
α =
β =
Noν
n =
d =
Fg =
D =
da =
W =
C =

57.1 mm
9.5 mm
150.00 l/min
1.08
1.14 Nt/mm²
=
11 KW
6
10.0 mm
5170 kg
450.0 mm
50.0 mm
12270 mm³
35 mm

Nr

Τύπος οδηγών : WIKAR - KARABELAS St 44/B
: Αριθμός οδηγών

Επιλέγονται 2 συσκευές αρπάγης τύπου :
ΜΟΝΑΔΕΣ: 1 KW = 1.341 * HP
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Nr = 2

Προοδευτικής πέδησης

Joule = Ntm

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Mήκος εμβόλου που υπόκειται σε λυγισμό Lk
Lk = L = 4.7 m

α) Έλεγχος εμβόλου σε λυγισμό
Επιφάνεια πιέσεως εμβόλου A0
A0 = π*dr2 / 4 = 3.14*100*100/4 = 7854 mm2
A0 = 7854 mm²
Επιφάνεια διατομής εμβόλου A
A = π*(dr2 -dri2)/4 = 3.14*(100*100-90*90)/4 = 1492 mm2
A = 1492 mm2
Ροπή αδράνειας διατομής εμβόλου J
J = π*(dr4 -dri4)/(64*10000) =>
J = 3.14*(100*100*100*100-90*90*90*90)/(640000) = 168.81 cm4
J = 168.81 cm4
i = √J1/A1 = √ (168.81*10000/1492) = 33.63 mm
i = 33.63 mm
Συντελεστής λυγερότητας εμβόλου λ
λ = Lk/i = 4.7*1000/33.63 = 139.7
λ = 139.7
Κρίσιμο φορτίο λυγισμού Fκρ
Για λ > 100 είναι :
E = 206010 Nt/mm2
Fκρ = π2*E*A*i2/(2*Lk2) =>
Fκρ = 3.142*206010*1492*33.63*33.63/(2*(4.7*1000)*(4.7*1000)) =>
Fκρ = 77690 Nt
Φορτίο λυγισμού εμβόλου Fs
Fs = 1.4*((P+Q)*Cm+0.64*Pe*Ne+Prh*Ne+Pσυρμ)/Ne =>
Fs = 1.4*(9.81*(550+675)*2+0.64*9.81*58.24*1+9.81*64*1+9.81*38.96)/1 = 35574.27 Nt
Fs = 35574.27 Nt
Πρέπει Fs <= Fκρ ή 35574 <= 77690 Nt
β) Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου κυλίνδρου και αγωγού τροφοδοσίας σε πίεση
Στατική πίεση λειτουργίας Ρστατ
Βs = ((P+Q)*Cm+Pe*Ne+Prh*Ne+Pσυρμ)/Ne =>
Bs = (9.81*(550+675)*2+9.81*58.24*1+9.81*64*1+9.81*38.96)/1 = 25616 Nt
Bs = 25616 Nt
Pστατ. = Bs/A0 = 25616/7854 = 3.26 Nt/mm2
Pστατ. = 3.26 Nt/mm2

β1) Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας εμβόλου
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Ρστατ.εμ. = (er - eo)*2*σεπ/(2.3*1.7*dr)
eo = 0.5 mm
Για St 52 είναι σεπ = 355 Nt/mm2
Ρστατ.εμ. = (5-0.5)*2*355/(2.3*1.7*100) = 8.17 Nt/mm2
Ρστα.εμ. = 8.17 Nt/mm2
Πρέπει Ρστατ.<= Ρστατ.εμ. => 3.26 <= 8.17 Nt/mm2
β2) Έλεγχος τοιχωμάτων κυλίνδρου
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας τοιχωμάτων κυλίνδρου
Ρστατ.κυλ. = (ek - eo)*2*σεπ/(2.3*1.7*Dk)
eo = 1 mm
Για St 52 είναι σεπ = 355 Nt/mm2
Ρστατ.κυλ. = (4.5-1)*2*355/(2.38*1.7*139.7) = 4.55 Nt/mm2
Ρστατ.κυλ. = 4.55 Nt/mm2
Πρέπει Ρστατ.<= Ρστατ. κυλ. => 3.26 <= 4.55 Nt/mm2
β3) Ελεγχος τοιχωμάτων αγωγού τροφοδοσίας
Για ελαστικό αγωγό τροφοδοσίας εσωτερικής διαμέτρου Dσεσ. = 38.1 mm από πίνακες κατασκευαστή
είναι :
Ρστατ.αγ. = 36 Nt/mm2
Πρέπει 8 * Ρστατ. <= Pστατ.αγ. => 26.09 <= 36 Nt/mm2
Ρδοκιμης αγ. =22 N/mm²
Πρέπει 5 * Ρστατ. <= Pδοκιμης αγ. => 16.31 N/mm² <= 22 N/mm²
β4) Ελεγχος πάχους βάσης κυλίνδρων
Για επίπεδη βάση κυλίνδρου βάση κυλίνδρου είναι :
( e1 - eo )2 * σεπ
( 20.00 - 1 )2 * 355.00
Ρστατ.πάτου. = ----------------------------------- = ----------------------------------------- = 12.63
( 0.4 * Dki )2 * 2.3 * 1.7
( 0.4 * 130.70 )2 * 2.3 * 1.7

Για St52 είναι σεπ = 355.00
eo = 1 mm
και ισχύει
Ρστατ. <= Pστατ.πάτου. => 3.26 <= 12.63 Nt/mm2

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Απαιτούμενη ταχύτητα εμβόλου Veαπ
Veαπ = Vc/Cm = 0.64/2 = 0.32 m/sec
Veαπ = 0.32 m/sec
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Ελάχιστη απαιτούμενη παροχή αντλίας Qα
Qα = 0.06*Veαπ*A0*Ne = 0.06*0.32*7854*1 = 150.8 l/min
Qα = 150.8 l/min
Από πίνακες κατασκευαστή επιλέγεται αντλία παροχής
Qα' =175 l/min
Ισχύει : Qα' >= Qα ή 175 >= 150.8 l/min
Ταχύτητα Εμβόλου Ve
Ve = Qα`/(0.06*A0*Ne) = 175/(0.06*7854*1)
Ve = 0.371 m/sec
Βαθμός απόδοσης μονάδος ισχύος
n = Pστατ./(Pστατ.xα+β) = 3.26/(3.26*1.08+1.14) = 0.7
n = 0.7
Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα
Ν = Bs*Ve/(1000*n) = 1*25616*0.371/(1000*0.7)*1.341 = 18.2 HP
N = 18.2 HP ή 13.6 KW
Απαιτούμενη ονομαστική ισχύς κινητήρα
Νον = Ν/1.3 = 18.2/1.3 = 14 HP
Νον = 14 HP ή 10.5 KW
Από πίνακες κατασκευαστή επιλέγεται κινητήρας με ονομαστική ισχύ
Noν' = 16.1 HP ή12 KW

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ
Συντελεστής ασφαλείας
ν = n*Fg / ( ((P+Q)/ Ne) + Pσυρμ ) = 6*5170/(550+675) / 1 + 38.96) = 24.54
ν = 24.54 >= 12
Για υλικό άξονα τροχαλίας St 44
είναι σεπ = 91.7 Nt/mm2
Τάση άξονα τροχαλίας
σ = (P+Q+(Prh*Ne))*C/(W*Ne) = 9.81*(550+675+(64*1))*35/(12270*1) =>
σ = 36.07 Nt/mm2
Πρέπει σ <= σεπ ή 36.07 <= 91.7 Nt/mm2

|
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5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Τεχνικά δεδομένα οδηγών
Τύπος : WIKAR - KARABELAS St 44/B
Διαστάσεις : 90 x 75 x 16
Υλικό : St 44
Ωφέλιμο φορτίο Q
= 675.00 kg
Βάρος καμπίνας Ρκαμπ = 550.00 kg
Βάρος πλαισίου Ρπλ
= 0.00 kg
Βάρος πόρτας 1 ΡT1
= 0.00 kg
Βάρος πόρτας 2 ΡT2
= 0.00 kg
Βάρος Θαλάμου P = Ρκαμπ + Ρπλ + ΡΤ1 + ΡΤ2 = 550.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 550.00 kg
Θέση x του κέντρου του θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη x διατομής του οδηγού Xc = 850.00
mm
Θέση y του κέντρου του θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη y διατομής του οδηγού Yc = 0.00 mm
Θέση x μάζας πλαισίου σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού xπλ = 0.00 mm
Θέση y μάζας πλαισίου σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού yπλ = 0.00 mm
Θέση x πόρτας 1 σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού x1 = 850.00 mm
Θέση x πόρτας 2 σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού x2 = 0.00 mm
Θέση y πόρτας 1 σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού y1 = 700.00 mm
Θέση y πόρτας 2 σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού y2 = 0.00 mm
xP = ( Ρκαμπ*Xc + Ρπλ*Xπλ + ΡΤ1*X1 + ΡΤ2*X2 ) / Ρ =
= ( 550.00*850.00 + 0.00*0.00 + 0.00*850.00 + 0.00*0.00 ) / 550.00 = 850.00 mm
Θέση y μάζας θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού
yP = ( Ρκαμπ*Υc + Ρπλ*Υπλ + ΡΤ1*Υ1 + ΡΤ2*Υ2 ) / Ρ =
= ( 550.00*0.00 + 0.00*0.00 + 0.00*700.00 + 0.00*0.00 ) / 550.00 = 0.00 mm

Απόσταση στηριγμάτων οδηγών l : 1100.0 mm
Κατακόρυφη απόσταση οδηγήσεως σασί h : 2700.0 mm
Θέση ονομαστικού φορτίου σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού xQ = 1025.00 mm
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Θέση ονομαστικού φορτίου σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού yQ = 137.50 mm
Αριθμός οδηγών n = 2
Μέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση x Dx = 1400.00 mm
Μέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση y Dy = 1100.00 mm
Κατακόρυφη απόσταση οδηγήσεως σασί h = 2700.00 mm
Απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων των οδηγών l = 1100.00 mm
Επιφάνεια της διατομής του οδηγού Α = 1725.00 mm2
Ροπή αντίστασης της διατομής Wx = 20870.00 mm3
Ροπή αντίστασης της διατομής Wy = 11800.00 mm3
Aκτίνα αδράνειας iy = 17.46 mm
Συντελεστής λυγερότητας λ = l/iy = 62.99
Από πίνακες βάσει του υλικού και του λ λαμβάνουμε συντελεστή λυγισμού ω(λ) = 1.390

5.1. Λειτουργία συσκευής αρπάγης
5.1.1. Τάση κάμψεως
Για λειτουργία συσκευής αρπάγης, ο συντελεστής κρούσης k1 = 2.00
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
k1 * gn * (Q * xQ + P * xP) 2.00 * 9.81 * ( 675.00 * 1025.00 + 550.00 * 850.00 )
Fx = ----------------------------------- = ------------------------------------------------------------------- =>
n*h
2 * 2700.00
Fx = 4212.40 Nt
3 * Fx * l
3 * 4212.40 * 1100.00
My = -------------------- = ------------------------------------------ = 868806.64 Nt * mm
16
16
My

868806.64

σy = --------- = ----------------- = 73.63 Nt / mm2
Wy
11800.00

β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
k1 * gn * (Q * yQ + P * yP) 2.00 * 9.81 * ( 675.00 * 137.50 + 550.00 * 0.00 )
Fy = ------------------------------------- = ----------------------------------------------------------------------- =>
n * h/2
2 * 2700.00 / 2
Fy = 674.44 Nt
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3 * Fy * l
3 * 674.44 * 1100.00
Mx = ---------------- = ---------------------------- = 139102.73 Nt * mm
16
16
Mx

139102.73

σx = --------- = ----------------- = 6.67 Nt / mm2
Wx
20870.00
5.1.2 Λυγισμός
k1 * gn * (Q + P )2.00 * 9.81 * ( 675.00 + 550.00 )
Fk = ----------------------------- = ---------------------------------------------------- = 12017.25 Nt
n
2
(Fk + k3 *M)* ω

(12017.25 + 0.000 * 0.000 ) * 1.390

σGk = --------------------- = -------------------------------------------------------- = 9.68 Nt / mm2
Α
1725.00
5.1.3. Συνδυασμένη τάση

σm = σx + σy

=> 80.29 = 6.67 + 73.63 <= 244.00 Nt / mm2

<= σεπ

Fk + k3 * M
------------------- <= σεπ
244.00 Nt / mm2
Α
σ = σm +

σc = σk + 0.9 * σm

<= σεπ

12017.25 + 0.000 * 0.000
=> 87.26 = 80.29 + ------------------------------------------- <=
1725.00

=> 81.95 = 9.68 + 0.9 * 80.29

<= 244.00 Nt / mm2

5.1.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας
Πάχος σύνδεσης αρμοκαλύπτρας με λάμα c = 10.00 mm
Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα x Jx = 1020000.00 mm4
Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα y Jy = 526000.00 mm4
1.85 * Fx
σf = -------------c2

1.85 * 4212.40
<= σεπ

=> 77.93 = ------------------- <= 244.00 Nt / mm2
10.002

5.1.5. Βέλη κάμψης
Fx * l3
δx = 0.75 * --------------------------------------------------- <= 5 mm
48 * Ε * Jy
Fy * l3
δy = 0.75 * --------------------------------------------------- <= 5 mm
48 * Ε * Jx

5.2. Λειτουργία σε κανονική χρήση
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4212.40 * 1100.00 3
<= δεπ

=> 0.755 = 0.75 * ----

48 * 206010 * 526000.00
674.44 * 1100.003
<= δεπ
48 * 206010 * 1020000.00

=> 0.062 = 0.75 * ----

5.2.1. Τάση κάμψης
Για λειτουργία σε κανονική χρήση, ο συντελεστής κρούσης k2 = 1.2
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
k2 * gn * ( Q * (xQ – xS) + P * (xP – xS))
Fx = --------------------------------------------------- =
n*h
1.2 * 9.81 * ( 675.00 *( 1025.00 - 0.00 ) + 550.00 * ( 850.00 - 0.00 ))
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 2527.44 Nt
2 * 2700.00
3 * Fx * l 3 * 2527.44 * 1100.00
My = ------------- = ---------------------------------------- = 521283.98 Nt * mm
16
16
My

521283.98

σy = -------- = --------------- = 44.18 Nt / mm2
Wy
11800.00
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
k2 * gn * ( Q * (yQ – yS) + P * (yP – yS))
Fy = ---------------------------------------------------- =
n * h/2
1.2 * 9.81 * ( 675.00 * ( 137.50 - 0.00 ) + 550.00 * ( 0.00 - 0.00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 404.66 Nt
2 * 2700.00 / 2

3 * Fy * l 3 * 404.66 * 1100.00
Mx = --------------- = ------------------------------- = 83461.64 Nt * mm
16
16
Mx

83461.64

σx = -------- = --------------- = 4.00 Nt / mm2
Wx
20870.00
5.2.2. Λυγισμός
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός.
5.2.3. Συνδυασμένη τάση
σm = σx + σy

σ = σm +
mm2

=> 48.176 = 4.00 + 44.18 <= 195.000 Nt / mm2

k3 * M
------------ <= σεπ
A
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<= σεπ

0.000 * 0.000
=> 48.176 = 48.176 + ----------------------------- <= 195.000 Nt /
1725.00

5.2.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας
1.85 * Fx
σF = -------------c2

1.85 * 2527.44
<= σεπ

=> 46.76 = ----------------------10.002

<= 195.000 Nt / mm2

5.2.5. Βέλη κάμψης
Fx * l3
δx = 0.7 * ---------------------------------------------------48 * Ε * Jy
Fy * l3
δy = 0.7 * ---------------------------------------------------48 * Ε * Jx

2527.44 * 1100.00 3
<= δεπ => 0.453 = 0.7 * --<= 5 mm
48 * 206010 * 526000.00
404.66 * 1100.00 3
<= δεπ => 0.037 = 0.7 * --<= 5 mm
48 * 206010 * 1020000.00

5.3. Φόρτωση σε κανονική χρήση
5.3.1. Τάση κάμψης
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
FS = 0.40 * gn * Q = 2648.70

Επειδή το ονομαστικό φορτίο είναι μικρότερο από 2500 Kg

gn * P * (xP – xS) + FS * (xi – xs)
Fx = --------------------------------------------- =
n*h
9.81 * 550.00 * ( 850.00 - 0.00 ) + 2648.70 * ( 850.00 - 0.00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1266.22 Nt
2 * 2700.00

3 * Fx * l3 * 1266.22 * 1100.00
My = --------------- = -------------------------------------- = 261157.19 Nt * mm
16
16

My 261157.19
σy = -------- = ----------- = 22.13 Nt / mm2
Wy 11800.00
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης:
gn * P * (yP – yS) + F * ( yi – ys)
Fy = ---------------------------------------------------- =
n * h/2
9.81 * 550.00 * ( 0.00 - 0.00 ) + 2648.70 * ( 700.00 - 0.00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 686.70 Nt
2 * 2700.00 /2

3 * Fy * l 3 * 686.70 * 1100.00
Mx = ---------------- = --------------------------------- = 141631.88 Nt * mm
16
16
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Mx 141631.88
σx = -------- = ----------- = 6.79 Nt / mm2
Wx 20870.00

5.3.2. Λυγισμός
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός.
5.3.3. Συνδυασμένη τάση
σm = σx + σy

σ = σm +
/ mm2

<= σεπ => 28.918 = 6.79 + 22.13

k3 * M
------------ <= σεπ

<= 195.000 Nt / mm2

0.000 * 0.000
=> 28.918 = 28.918 + -------------------------------- <= 195.000 Nt

A

1725.00

5.3.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας
1.85 * Fx
σf = -------------c2

1.85 * 1266.22
<= σεπ => 23.43 = --------------------------10.00 2

<= 195.000 Nt / mm2

5.3.5. Βέλη κάμψης
Fx * l3
δx = 0.7 * --------------mm
48 * Ε * Jy

1266.22 * 1100.00 3
<= δεπ => 0.227 = 0.7 * -----------------------------------------

Fy * l3
δy = 0.7 * --------------48 * Ε * Jx

404.66 * 1100.00 3
<= δεπ => 0.063 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm
48 * 206010 * 1020000.00

48 * 206010 * 526000.00

6.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ
Προσκρουστήρες θαλαμίσκου :
Επιλέγεται προσκρουστήρας τύπου: Συσσώρευσης ενέργειας με γραμμικά χαρακτηριστικά
Ελάχιστο απαιτούμενο μήκος διαδρομής S:
S = 135*V'c2 = 135*0.64*0.64 = 55.3 mm
Εφ' όσον είναι S < 65 mm, λαμβάνουμε S = 65 mm
Αριθμός προσκρουστήρων n = 1
Οι προσκρουστήρες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν την παραπάνω διαδρομή με την
ενέργεια στατικού φορτίου ανά προσκρουστήρα, fm να είναι :
2.5*(P+Q+Pσυρμ)/n < fm < 4*(P+Q+Pσυρμ)/n =>
=>2.5*(550+675+38.96)/2 < fm < 4*(550+675+38.96)/2 =>
=>1579.95 kg < fm < 2527.92 kg
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