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Πρόλογοσ - Ευχαριςτίεσ 
 
Θ παροφςα Ρτυχιακι  Διατριβι εκπονικθκε από το Μάρτιο του 2016 ζωσ τον 

Μάρτιο  του 2017. Σκοπόσ τθσ παροφςασ διατριβισ είναι να παρουςιαςκοφν  και να 
αναλυκοφν τα ςτοιχεία τθσ νζασ τεχνολογίασ ανελκυςτιρα, χωρίσ μθχανοςτάςιο. Θ 
τεχνολογία ανελκυςτιρα χωρίσ μθχανοςτάςιο, είναι μια καινοτόμα ιδζα που εφάρμοςε 
πρϊτθ θ εταιρεία OTIS και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν και άλλεσ εταιρείεσ παγκόςμιασ 
εμβζλειασ. Είναι μια καινοτομία που ζχει πάρα πολλζσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτον 
καταςκευαςτι, ςτο περιβάλλον,  τον εγκαταςτάτθ και το επιβατικό κοινό. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο αναπτφχκθκε μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι των 
ανελκυςτιρων,  ςτο δεφτερο κεφάλαιο αναλφκθκαν οι ζννοιεσ και οι όροι τθσ τεχνικισ των 
ανελκυςτιρων όπωσ ακόμα και το νομοκετικό πλαίςιο, ςτο τρίτο κεφάλαιο  
παρουςιάηονται και αναλφονται οι κατθγορίεσ των ανελκυςτιρων, ακολουκεί το τζταρτο 
κεφάλαιο ςτο οποίο παρουςιάηονται οι ανελκυςτιρεσ χωρίσ μθχανοςτάςιο, ςτθν ςυνζχεια 
ςτο πζμπτο κεφάλαιο αναλφονται τα οικοδομικά ςτοιχεία αυτϊν, κατά το ζκτο κεφάλαιο 
παρουςιάηονται οι κφρεσ φρζατοσ, ζπειτα ςτο ζβδομο κεφάλαιο εκκζτονται οι διατάξεισ 
αςφαλείασ αυτϊν, επίςθσ ςτο όγδοο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα εξαρτιματα των 
θλεκτρομθχανικϊν ανελκυςτιρων, ςτο ζνατο κεφάλαιο βλζπουμε τουσ οδθγοφσ των 
ανελκυςτιρων, ςτο δζκατο κεφάλαιο τα μζςα ανάρτθςθσ, ςτο ενδζκατο παρουςιάηεται ο 
κάλαμοσ και τα εξαρτιματα αυτοφ, ςτο δωδζκατο αναλφεται θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ των 
ανελκυςτιρων και τζλοσ ςτο δζκατο τρίτο εκκζτεται μια μελζτθ ενόσ ανελκυςτιρα.  

Στθ ςυνζχεια κα ικελα να ευχαριςτιςω τον κακθγθτι μου κ. Βυλλιϊτθ Θρακλι για 
τθν τιμι που μου ζκανε να μου εμπιςτευτεί τθν ανάκεςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ, για 
τθν επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του ςε διάφορεσ δυςκολίεσ που προζκυψαν, με αποτζλεςμα 
να με βοθκιςει ςτθ μελζτθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ ανελκυςτιρα.   

Ακόμα κα ικελα να ευχαριςτιςω τον υποψιφιο Διδάκτορα του τμιματοσ Γεωργικισ 
Μθχανολογίασ του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Γκολϊνθ Χρφςανκο, για τισ 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ και το υλικό που μου ζδωςε από βιβλίο του «φγχρονη Σεχνολογία 
Ανελκυςτήρα», που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διατριβισ.  
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Κεφάλαιο 1  

 
1.1 Οριςμόσ του ανελκυςτήρα 

Με βάςθ το ςυμβοφλιο τθσ Ε.Ε με τον όρο ανελκυςτιρα ορίηουμε το ανυψωτικό 

μθχάνθμα το οποίο εξυπθρετεί κακοριςμζνα επίπεδα, μζςω καλαμίςκου ο οποίοσ κινείτε 

κατά μικοσ άκαμπτων οδθγϊν με κλίςθ άνω των 15 μοιρϊν ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο. 

Ο ανελκυςτιρασ περιορίηεται για τισ εξισ χριςεισ: 

1. Μεταφορά προςϊπων, 

2. Μεταφορά προςϊπων και αντικειμζνων, 

3. Μόνο αντικειμζνων, εφόςον ο κάλαμοσ είναι προςπελάςιμοσ, το οποίο ςθμαίνει 

πωσ μπορεί κάποιο πρόςωπο να ειςζλκει δίχωσ δυςκολία και διακζτει όργανα 

χειριςμοφ ςτο εςωτερικό του καλάμου. 

Ακόμα με τον όρο ανελκυςτιρα μποροφμε να ορίςουμε και μθχανιματα τα οποία δεν 

κινοφνται κατά μικοσ άκαμπτων οδθγϊν όπωσ για παράδειγμα οι ανελκυςτιρεσ με 

ψαλιδωτοφσ οδθγοφσ. 

 

1.2 Ιςτορική αναδρομή των ανελκυςτήρων 

Ρραγματοποιϊντασ μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, διαπιςτϊνουμε πωσ από τθν 

αρχαιότθτα ωσ και ςιμερα ο άνκρωποσ είχε και ζχει τθν ανάγκθ να ανυψϊνει τόςο τον ίδιο 

του τον εαυτό, όςο και φορτία. Ζτςι επινόθςε τρόπουσ και μεκόδουσ ανφψωςθσ 

εκμεταλλευόμενοσ τθν όποια μορφι ενζργειασ είχε ςτθν διάκεςθ του.  

Επιχειρϊντασ αυτιν τθν ιςτορικι αναδρομι παρατθροφμε πωσ πολφ λαοί είχαν τθν 

ανάγκθ τθσ ανφψωςθσ ςυγκεκριμζνα ςτθν αρχαία Αίγυπτο, το 2700 π.Χ. ανφψωναν 

τεράςτιεσ πζτρεσ για τθν καταςκευι πυραμίδων-ναϊν όπου αυτό το κατάφερναν 

εκμεταλλευόμενθ τθ κεωρία του επικλινοφσ επιπζδου χρθςιμοποιϊντασ τεράςτιεσ 

τςουλικρεσ μετακινοφςαν αργά προσ τα πάνω τεράςτιουσ όγκουσ. 

Ακόμα ςτθν ωμαϊκι εποχι τον 1ο αιϊνα π.Χ. ζχουμε χριςθ μθχανϊν για τθν 

ανφψωςθ φορτίων κατά τθν διάρκεια οικοδομικϊν εργαςιϊν όπου περιγράφονται από τον 

ωμαίο αρχιτζκτονα Βετροφβιο οι ανυψωτικζσ εξζδρεσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνταν 

τροχαλίεσ, βαροφλκα ι εργάτεσ που κινοφνταν με τθν μυϊκι δφναμθ ανκρϊπων, ηϊων ι με 

τθν πίεςθ του νεροφ. 

Επίςθσ βλζπουμε πωσ ςτο Θιβζτ και ςτθν Ελλάδα υπιρχαν μορφζσ ανελκυςτιρων, 

οποφ ςυγκεκριμζνα είχαν τθν μορφι καλακίων με τα οποία μεταφζρονταν άνκρωποι και 

εμπορεφματα όμωσ ςτθν παροφςα μορφι παρουςιαςτικαν ςοβαρά προβλιματα διότι ςε 

περίπτωςθ που ζςπαγε το ςχοινί μεταφοράσ οι μεταφερόμενοι ζπεφταν δίχωσ πικανότθτα 

ςωτθρίασ.          
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Εικόνα 1.1 Δίχτυ Μετεϊρων 

Με το πζρασ των χρόνων και ςφμφωνα με τα προβλιματα που είχαν προκφψει ο 

άνκρωποσ κζλθςε να κάνει των ανελκυςτιρα ζνα ποιο αξιόπιςτο μζςω μεταφοράσ 

εμπορευμάτων και ατόμων ζτςι φτάνουμε ςτθν Αμερικι και ςυγκεκριμζνα ςτθν Νζα Υόρκθ 

του 1853 όπου ςτο Cristal Palace γίνεται μια φανταςμαγορικι επίδειξθ από τον Elisha G.Otis 

όπου ζχει δθμιουργιςει μια πλατφόρμα θ οποία κυλά μεταξφ δυο οδθγϊν και κατά τθν 

ανφψωςθ τθσ κόβεται το ςχοινί τθσ πλατφόρμασ θ οποία εξαιτίασ ενόσ ςυςτιματοσ 

αςφαλείασ παραμζνει μπλοκαριςμζνθ επάνω ςτουσ οδθγοφσ. Αυτι θ μορφι του είδουσ 

κεωρείται ο 1οσ πραγματικόσ ανελκυςτιρασ, ζτςι ξεκίνθςε ζνα ταξίδι προσ τθν τελειοποίθςθ 

του.                                                                                           

 
Εικόνα 1.2 Elisha G. Otis, (Ρθγι: pit935.blogspot.com) 

 

Στθν ςυνζχεια ςε τακτζσ χρονικζσ περιόδουσ βλζπουμε διάφορεσ εγκαταςτάςεισ 

ανελκυςτιρων όπου είχαν κοινι ςκεπτικι λειτουργίασ (κατακόρυφθ μεταφορά ανκρϊπων 

και εμπορευμάτων, αποτελοφμενθ από ζνα κάλαμο που κυλά μεταξφ δφο άκαμπτων 

οδθγϊν και είναι αναρτθμζνοσ ςε ςυρματόςχοινα ι ςυγκρατθμζνοσ από ζνα θ δυο 

πιςτόνια) όμωσ διαφορετικό τφπο κάκε μια από αυτζσ.  

Για παράδειγμα το 1855 ζχουμε τθν καταςκευι του 1ου ανελκυςτιρα με 

ατμομθχανι. 
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Το 1857 ςτο Broadway τθν εγκατάςταςθ του 1ου ανελκυςτιρα για τθν χριςθ 

μεταφοράσ ατόμων, θ εγκατάςταςθ αγωγϊν ατμοφ ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ επζτρεψε μια 

πολφ γριγορθ διάδοςθ των ανελκυςτιρων αυτοφ του τφπου, επειδι πλζον ιταν 

ανεξάρτθτοι από τθν φπαρξθ ενόσ ξεχωριςτοφ καηανιοφ.                             

Το 1867 ο Γάλλοσ Leon Edoux παρουςιάηει ςτο Ραρίςι τον 1ο ανελκυςτιρα ο οποίοσ 

εκμεταλλευόταν τθν ενζργεια του νεροφ υπό πίεςθ. 

 
Εικόνα 1.3 Ανελκυςτιρασ με νερό, (πθγι: Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ) 

Το 1870 ςτθν Νζα Υόρκθ εμφανίηονται οι πρϊτοι υδραυλικοί ανελκυςτιρεσ. 

Το 1880 ο Γερμανόσ εφευρζτθσ Werner Von Siemens ειςάγει τον θλεκτρικό κινθτιρα 

ςτθν καταςκευι των ανελκυςτιρων. 

Το 1889 πάλι ςτθν Νζα Υόρκθ και ςυγκεκριμζνα ςτο κτίριο Demarast λειτοφργθςε ο 

1οσ  θλεκτρικόσ ανελκυςτιρασ. Θ ειςαγωγι του θλεκτριςμοφ οδιγθςε ςε εξελίξεισ όπωσ 

αυτι όπου το 1894 παρουςιάςτθκαν για πρϊτθ φορά τα χειριςτιρια με κουμπιά 

καταργϊντασ ζτςι τθν ανάγκθ χειριςτϊν. 

Ζτςι με το πζραςμα των χρόνων φτάνοντασ ςτο ςιμερα είδαμε και κα δοφμε μια 

διαρκι βελτίωςθ των ανελκυςτιρων, με καινοτόμεσ ιδζεσ που υλοποιικθκαν και ακόμθ 

άλλεσ πολλζσ που επρόκειτο να υλοποιθκοφν. 

Αξιοςθμείωτα είναι δυο ακόμθ γεγονότα που αφοροφν τουσ ανελκυςτιρεσ του 

ςιμερα, εκ τον οποίον το ζνα είναι οι δυο ταχφτεροι ανελκυςτιρεσ του κόςμου οι οποίοι 

λειτουργοφν ςτο υψθλότερο κτίριο Taipei ςτθν Taiwan, οποφ πρόκειται για ζνα κτίριο 101 

ορόφων με φψοσ 508 μζτρων. Οι ανελκυςτιρεσ αυτοί κάνουν μια διαδρομι 382 μζτρων ςε 

39 δευτερόλεπτα με ταχφτθτα 1010 μζτρων ανά λεπτό. Το πιο εντυπωςιακό όμωσ είναι πωσ 

διακζτουν ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ μζςα ςτον κάλαμο. 
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Ζτςι φτάνοντασ ςτο τζλοσ αυτισ τθσ ςφντομθσ ιςτορικισ αναδρομισ του 

ανελκυςτιρα, κα ικελα να αναφερκϊ το τελευταίο και πιο φανταςμαγορικό γεγονόσ πάνω 

ςτουσ ςφγχρονουσ ανελκυςτιρεσ όπου χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο ανελκυςτιρασ 

για το διάςτθμα, πρόκειται για ζναν επαναςτατικό τρόπο ϊςτε να μεταβαίνουμε από τθν γθ 

προσ το διάςτθμα ο όποιοσ φυςικά ςχεδιάηεται ιδθ από τθν Nasa και ςφμφωνα με 

εκτίμθςθσ κα είναι ζτοιμοσ για χριςθ ωσ το 2050 (http://www.spaceelevator.com) 

 
Εικόνα 1.4 Αριςτερά: Κτίριο Taipei, Δεξιά: Διαςτθμικόσ ανελκυςτιρασ, (πθγι: en-

wikipedia.org) 
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Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Ζννοιεσ και όροι τησ τεχνικήσ των ανελκυςτήρων 

Πίνακασ 2.1 Ζννοιεσ και όροι τθσ τεχνικισ των ανελκυςτιρων. 

α/α Σεχνικόσ όροσ Επεξήγηςη 

1 Ανελκυςτιρασ φορτίων  
με ςυνοδεία ατόμων 

Ανελκυςτιρασ που προορίηεται 
κυρίωσ για τθν μεταφορά 
εμπορευμάτων, που γενικά 
ςυνοδεφονται από άτομα. 

2 Άνω απόλθξθ φρζατοσ Τμιμα του φρεατίου 
μεταξφ του υψθλότερου επιπζδου, 
το οποίο εξυπθρετείται από τον 
κάλαμο, και τθσ οροφισ του φρζατοσ.  

3 Διακζςιμθ επιφάνεια του καλάμου Θ επιφάνεια του καλάμου, 
μετρθμζνθ ζνα μζτρο πάνω από 
το επίπεδο του δαπζδου, 
αγνοϊντασ το χειραγωγό 
που είναι διακζςιμοσ για τουσ 
επιβάτεσ ι τα αντικείμενα 
κατά τθ λειτουργία του ανελκυςτιρα. 

4 Διάταξθ εμπλοκισ Μθχανικι διάταξθ θ οποία 
όταν ενεργοποιθκεί εμποδίηει τθν 
κάκοδο του καλάμου και τον 
διατθρεί ακίνθτο ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ διαδρομισ ϊςτε να 
περιορίηεται θ ζκταςθ τθσ ολίςκθςθσ.  

5 Διάταξθ ςφθνϊματοσ Μθχανικι διάταξθ θ οποία 
ςταματά τθν ακοφςια κάκοδο του 
καλάμου και τον κρατά 
ςταματθμζνο ςε ςτακερά 
υποςτθρίγματα. 

6 Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ 
ςυρματόςχοινου 

Το γινόμενο του  
ετραγϊνου τθσ ονομαςτικισ 
διαμζτρου του ςυρματόςχοινου 
ςε (mm2) πολλαπλαςιαηόμενο 
επί ζνα ςυντελεςτι που εξαρτάται 
από τον καταςκευαςτικό 
τφπο του ςυρματόςχοινου. 

7 Επιβάτθσ Κάκε πρόςωπο που μεταφζρεται 
μζςω του ανελκυςτιρα. 

8 Ηϊνθ απελευκζρωςθσ Ρεριοχι πάνω και κάτω από το 
επίπεδο τθσ ςτάςθσ του 
ανελκυςτιρα, ςτθν οποία 
πρζπει να βρίςκεται το δάπεδο του 
καλάμου, ϊςτε να επιτρζπεται θ 
απελευκζρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ κφρασ. 
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9 Θλεκτρικό ςφςτθμα 
αποφυγισ τθσ μετατόπιςθσ 

Συνδυαςμόσ των 
προφυλάξεων από κινδφνουσ 
ολίςκθςθσ. 

10 Θάλαμοσ Μζροσ του ανελκυςτιρα το οποίο 
μεταφζρει επιβάτεσ ι φορτία. 

11 Ιςοςτάκμιςθ Διαδικαςία με τθν οποία 
βελτιϊνεται θ ακρίβεια 
ςτάκμευςθσ του καλάμου ςτο 
επίπεδο ςτάςθσ. 

12 Κάτω απόλθξθ φρζατοσ Το μζροσ του φρεατίου που 
βρίςκεται κάτω από το 
δάπεδο τθσ τελευταίασ 
χαμθλότερθσ ςτάςθσ. 

13 Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ Το μθχανικό ςφςτθμα μαηί με τον 
κινθτιρα που κινεί και 
ακινθτοποιεί τον ανελκυςτιρα. 

14 Κινοφμενο ςυρματόςχοινο Εφκαμπτο ςυρματόςχοινο 
μεταξφ του καλάμου και ενόσ 
ςτακεροφ ςθμείου. 

15 Μεταλλικό πλαίςιο Μεταλλικό πλαίςιο που φζρει ο 
κάλαμοσ και το αντίβαρο τα 
οποία είναι ςυνδεδεμζνα με 
τα μζςα ανάρτθςθσ. 

16 Μθχανοςτάςιο Χϊροσ ςτον οποίο 
τοποκετοφνται οι κινθτιριοι 
μθχανιςμοί και ο ςυνεργαηόμενοσ με 
αυτοφσ εξοπλιςμόσ. 

17 Οδθγοί Τα ςτακερά ςτοιχεία τα οποία 
παρζχουν κακοδιγθςθ για το 
κάλαμο και το αντίβαρο. 

18 Ονομαςτικι ταχφτθτα Θ ταχφτθτα ν του καλάμου ςε 
μζτρα ανά δευτερόλεπτο για τθν 
οποία ζχει καταςκευαςτεί ο 
εξοπλιςμόσ. 

19 Ονομαςτικό φορτίο Το φορτίο για το οποίο ζχει 
καταςκευαςτεί ο εξοπλιςμόσ. 

20 Ρεριοριςτισ ταχφτθτασ  Διάταξθ θ οποία διακόπτει το 
ρεφμα ςτον κινθτιριο μθχανιςμό 
και ςε περίπτωςθ που είναι 
αναγκαίο κζτει ςε λειτουργία τθν 
αρπάγθ εφόςον και αν 
ξεπεραςτεί θ προκακοριςμζνθ 
ταχφτθτα. 

21 Ροδιά Ομαλό κατακόρυφο τμιμα που 
εκτείνεται προσ τα κάτω από το 
κατϊφλι του καλάμου. 
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22 Ρροςκρουςτιρασ Ελαςτικά ςυμπιεςμζνο ςτοιχείο 
ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ 
το οποίο περιλαμβάνει ςφςτθμα 
πζδθςθσ με υγρό ι ελατιριο.  

23 Συρματόςχοινο αςφαλείασ Βοθκθτικό ςυρματόςχοινο, 
δεμζνο πάνω ςτο κάλαμο και ςτο 
αντίβαρο το οποίο προορίηεται 
για να ενεργοποιιςει μια ςυςκευι 
αρπάγθσ ςε περίπτωςθ 
αςτοχίασ τθσ ανάρτθςθσ. 

24 Συςκευι αρπάγθσ Μθχανικι διάταξθ που χρθςιμεφει 
για να ςταματά και να διατθρεί 
ακίνθτο το κάλαμο και το αντίβαρο 
επάνω ςτισ οδθγθτικζσ τροχιζσ 
όπου ενεργοποιείται ςε 
περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ 
ταχφτθτασ κακόδου τουσ ι 
κραφςθ των μζςων ανάρτθςθσ τουσ.     

25 Συςκευι αρπάγθσ ακαριαίασ πζδθςθσ Συςκευι αρπάγθσ θ οποία ενεργεί 
ςχεδόν ακαριαία πάνω ςτουσ 
οδθγοφσ. 

26 Συςκευι αρπάγθσ ακαριαίασ 
πζδθςθσ με απόςβεςθ 

Ενεργεί ςχεδόν ακαριαία επάνω 
ςτουσ οδθγοφσ ςτθν οποία θ 
αντίδραςθ τθσ δφναμθσ πάνω ςτο 
κάλαμο ι ςτο αντίβαρο 
περιορίηεται με τθν 
παρζμβαςθ ενόσ ςυςτιματοσ 
απόςβεςθσ. 

27 Συςκευι αρπάγθσ προοδευτικισ 
πζδθςθσ 

Θ ενζργεια τθσ επιτυγχάνεται με 
πζδθςθ ςτισ οδθγθτικζσ τροχιζσ 
όπου με ειδικά μζςα εξαςφαλίηεται 
ότι οι δυνάμεισ που ενεργοφν 
επάνω ςτο κάλαμο και ςτο 
αντίβαρο κα περιορίηονται ςε 
επιτρεπτά όρια. 

28 Τροχαλιοςτάςιο Χϊροσ ςτον οποίο βρίςκονται οι 
τροχαλίεσ παρεκκλίςεωσ και 
όπου ενδεχομζνωσ περιζχετε ο 
περιοριςτισ ταχφτθτασ και οι 
θλεκτρικζσ διατάξεισ.  

29 Φρζαρ Ο χϊροσ ςτον οποίο κινοφνται ο 
κάλαμοσ και το αντίβαρο 
(αυτόσ ο χϊροσ ορίηεται από τον 
πυκμζνα, τα τοιχϊματα και τθν 
οροφι του φρζατοσ. 

30 Χριςτθσ Το άτομο που κάνει χριςθ των 
υπθρεςιϊν του ανελκυςτιρα. 
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2.2 Νομοθεςία και προδιαγραφζσ αςφαλείασ των ανελκυςτήρων χωρίσ 

μηχανοςτάςιο 

 

Συποποιημζνεσ παραπομπζσ τεχνικήσ των ανελκυςτήρων 

 

Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 81: 1-2-1998 ζχει μεταφράςει τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία 

ενςωματϊνουν οριςμζνεσ προβλζψεισ και παραπομπζσ άλλων δθμοςιευμάτων, οριςμζνων 

χρονολογθμζνων ενϊ κάποιων άλλων όχι. 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ ςυγκεντρωτικόσ κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων 

τυποποίθςθσ που αφοροφν πρότυπα όπωσ το CEN/CENELEC, IEC και ζγγραφα CENELEC μαηί 

με τουσ αντίςτοιχουσ τομείσ αναφοράσ. 

 

Πρότυπα CEN/CENELEC: 

 

ΕΝ 294:1992 Αςφάλεια μθχανϊν-αποςτάςεισ αςφαλείασ για τθν αποτροπι προςζγγιςθσ 

επικίνδυνων ηωνϊν από τα άνω άκρα. 

ΕΝ 1050 Αςφάλεια μθχανθμάτων-αρχζσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου. 

ΕΝ 10025 Ρροϊόντα μθ κεκραμζνων καταςκευαςτικϊν χαλφβων κερμισ ζλαςθσ-Τεχνικζσ 

ςυνκικεσ παράδοςθσ. 

ΕΝ 50214 Εφκαμπτα καλϊδια για ανελκυςτιρεσ. 

ΕΝ 60068-2-6 Ρεριβαλλοντικζσ δοκιμζσ-Μζροσ 2: Δοκιμζσ Fc: Ταλαντϊςεισ (θμιτονοειδείσ). 

ΕΝ 60068-2-27 Διαδικαςίεσ βαςικϊν περιβαλλοντικϊν δοκιμϊν-Μζροσ 2: Δοκιμζσ-Δοκιμι 

Εα και οδθγία: Ρλιγμα. 

 ΕΝ 60068-2-29 Διαδικαςίεσ βαςικϊν περιβαλλοντικϊν δοκιμϊν-Μζροσ 2: Δοκιμζσ-Δοκιμι 

Εb και οδθγία: Ρλιγμα διαρκείασ. 

ΕΝ 60249-2-2 Βαςικά υλικά για τυπωμζνα κυκλϊματα-Μζροσ 2: Ρροδιαγραφζσ-

Ρροδιαγραφι Νο2 : Ρολφςτρωμα φφλλα φαινολικοφ κυτταρινικοφ χάρτου επικαλυμμζνα με 

χαλκό, οικονομικισ ποιότθτασ. 

ΕΝ 60249-2-3 Βαςικά υλικά για τυπωμζνα κυκλϊματα-Μζροσ 2: Ρροδιαγραφζσ-

Ρροδιαγραφι Νο3 : Ρολφςτρωμα φφλλα εποξειδωμζνου φαινολικοφ κυτταρινικοφ χάρτου 

επικαλυμμζνα με χαλκό, κακοριςμζνθσ αναφλεξιμότθτασ (δοκιμι κατακόρυφθσ καφςθσ). 

ΕΝ 60742 Μεταςχθματιςτζσ απομόνωςθσ και μεταςχθματιςτζσ απομόνωςθσ αςφαλείασ-

απαιτιςεισ. 

ΕΝ 60947-4-1 Συςκευζσ διακοπισ και ςυςκευζσ ελζγχου χαμθλισ τάςθσ-Μζροσ 4: Επαφείσ 

και εκκινθτζσ κινθτιρων-τμιμα 1: Θλεκτρομθχανικοί επαφείσ και εκκινθτζσ κινθτιρων. 

ΕΝ 60947-5-1 Συςκευζσ διακοπισ και ςυςκευζσ ελζγχου χαμθλισ τάςθσ-Μζροσ 5: Συςκευζσ 

και ςτοιχεία διακοπισ για ζλεγχο κυκλωμάτων-Τμιμα 1: Θλεκτρομθχανικζσ ςυςκευζσ για 

ζλεγχο κυκλωμάτων. 

ΕΝ 60950 Αςφάλεια εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ γραφείου. 
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ΕΝ 62326-1 Τυπωμζνα κυκλϊματα-Μζροσ 1: Γενικι προδιαγραφι. 

ΕΝ 12015:98 Θλεκρτομαγνθτικι ςυμβατότθτα-Ρρότυπο οικογζνειασ προϊόντων για 

ανελκυςτιρεσ, κινοφμενεσ κλίμακεσ και κινοφμενοι διάδρομοι επιβατϊν-Εκπομπι.  

ΕΝ 12016:98 Θλεκρτομαγνθτικι ςυμβατότθτα-Ρρότυπο οικογζνειασ προϊόντων για 

ανελκυςτιρεσ, κινοφμενεσ κλίμακεσ και κινοφμενοι διάδρομοι επιβατϊν-Ατρωςία. 

ΕΝ 81-8 Δοκιμζσ αντοχισ ςτθ φωτία κυρϊν φρζατοσ ανελκυςτιρων-Μζκοδοσ δοκιμισ και 

εκτίμθςθ. 

 

Πρότυπα IEC: 

IEC 60664-1 Συντονιςμόσ τθσ μόνωςθσ για εξοπλιςμό περιεχόμενο ςε ςφςτθμα χαμθλισ 

τάςθσ –Μζροσ 1: Αρχζσ, απαιτιςεισ και δοκιμζσ. 

IEC 60747-5 Διατάξεισ θμιαγωγϊν-Αςυνεχείσ διατάξεισ και ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα-

Μζροσ 5: Οπτοθλεκτονικζσ διατάξεισ. 

 

Πρότυπα CENELEC: 

 

Ζγγραφα εναρμόνιςησ 

HD 21.1 S3 Καλϊδια με μόνωςθ πολυβινυλοχλωρίδιου ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 450/750 V 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ)-Μζροσ 1: Γενικζσ απαιτιςεισ. 

HD 21.3 S3 Καλϊδια με μόνωςθ πολυβινυλοχλωρίδιου ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 450/750 V 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ)-Μζροσ 3: Καλϊδια χωρίσ περίβλθμα για ςτακερζσ καλωδιϊςεισ. 

HD 21.4 S3 Καλϊδια με μόνωςθ πολυβινυλοχλωρίδιου ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 450/750 V 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ)-Μζροσ 4: Καλϊδια με περίβλθμα για ςτακερζσ καλωδιϊςεισ. 

HD 21.5 S3 Καλϊδια με μόνωςθ πολυβινυλοχλωρίδιου ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 450/750 V 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ)-Μζροσ 5: Εφκαμπτα καλϊδια. 

HD 22.4 S3 Καλϊδια με μόνωςθ από ελαςτικό ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 450/750 V 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ)-Μζροσ 4: Καλϊδια χωρίσ περίβλθμα για ςτακερζσ καλωδιϊςεισ. 

HD 214 S2 Μζκοδοσ προςδιοριςμοφ των δεικτϊν αντοχισ και ςυμπεριφοράσ ςτθν όδευςθ 

για ςτερεά μονωτικά υλικά υπό ςυνκικεσ υγραςίασ. 

HD 323.2.14 S2 Βαςικζσ διαδικαςίεσ περιβαλλοντικϊν δοκιμϊν-Μζροσ 2: Δοκιμζσ-Δοκιμι Ν: 

Μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ 

HD 360 S2: Καλωδίωςθ ανελκυςτιρων κυκλικισ διατομισ, με μόνωςθ από ελαςτικό, για 

κανονικι χριςθ. 

HD 384.4.41 S2 Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ για κτίρια-Μζροσ 4: Ρροςταςία για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ-Κεφάλαιο 41: Ρροςταςία κατά τθσ θλεκτροπλθξίασ. 

HD 384.5.54 S1 Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ για κτίρια-Μζροσ 5: Επιλογι και τοποκζτθςθ 

θλεκτρολογικϊν υλικϊν-Κεφάλαιο 54: Γειϊςεισ και αγωγοί προςταςίασ. 

HD 384.6.61 S1 Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ για κτίρια-Μζροσ 6: Επαλικευςθ κεφάλαιο 

61: Αρχικι επαλικευςθ. 
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2.3 Κανονιςμοί εγκαταςτάςεων ανελκυςτήρων 

 

Στισ εγκαταςτάςεισ ανελκυςτιρων πρζπει υποχρεωτικά να πλθροφνται 

κάποιοι κανονιςμοί προςταςίασ ςτα θλεκτρομθχανολογικά μζρθ τθσ εγκατάςταςθσ, 

ζτςι παράλλθλα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που αναφερκικαν προθγουμζνωσ   

(πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81:1-2) εφαρμόηονται επιπλζον ειδικζσ διατάξεισ και κανονιςμοί 

οι οποίοι αφοροφν τισ ςυνκικεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των ανελκυςτιρων 

και ιςχφουν:                                                                                                                         

α) Στον κτιριοδομικό κανονιςμό,                                                                                                 

β) Στον κανονιςμό πυροπροςταςίασ κτιρίων,                                                                       

γ) Στα μζτρα αςφαλείασ και προςταςίασ των εργαηομζνων ςτουσ ανελκυςτιρεσ,             

δ) Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 

 

Ο κυρίωσ ςκοπόσ αυτϊν των προτφπων είναι ο κακοριςμόσ κανόνων αςφαλείασ οι 

οποίοι ςχετίηονται με τουσ ανελκυςτιρεσ προςϊπων και φορτίων και ςυμβάλουν ςτθν 

αποφυγι ατυχθμάτων ωσ προσ τουσ χριςτεσ, το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, και πρόςωπων που 

βρίςκονται εκτόσ του φρζατοσ, του μθχανοςταςίου και του τροχαλιοςταςίου.                                                                                                                      

Κάποια από τα πικανά ατυχιματα είναι τα εξισ: 

                            Πίνακασ 2.2 Ρικανά ατυχιματα 

 Αςτοχία υλικοφ  Διαμελιςμό 

 Θλεκτροπλθξία  Ρτϊςθ 
 Ρυρκαγιά  Ρρόςκρουςθ 

 Ραγίδευςθ  Σφνκλιψθ 
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2.4 Νομοθετικό πλαίςιο 

 

Σφμφωνα με τθν υπ. Αρικμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 ΦΕΚ 2604/22-12-2008, θ οποία 

λαμβάνει υπόψθ τα πρότυπα, τισ ειδικζσ διατάξεισ και τουσ κανονιςμοφσ που αναφζρκθκαν 

προθγουμζνωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα, ο ιδιοκτιτθσ 

πρζπει να κατακζςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια υπθρεςία του διμου 

ϊςτε να εκδοκεί θ άδεια λειτουργίασ του ανελκυςτιρα και να θλεκτροδοτθκεί οριςτικά. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:    

 Αντίγραφο οικοδομικισ αδείασ κεωρθμζνο από δθμόςια αρχι, 

 Μθχανολογικό ςχζδιο ςτο οποίο κα απεικονίηονται θ τομι και θ κάτοψθ του 

φρεατίου, θ κάτοψθ του μθχανοςταςίου, ο τρόποσ ανάρτθςθσ και θ κάτοψθ του 

τροχαλιοςταςίου, 

 Θλεκτρολογικό ςχθματικό ςχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακι ςυνδεςμολογία 

κυκλωμάτων ιςχφοσ και αςφάλειασ κινθτιρα, οργάνων του πίνακα, του καλάμου, του 

φρεατίου και του μθχανοςταςίου), 

 Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/1986, κεωρθμζνεσ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, 

ςτισ οποίεσ δθλϊνεται: 

i. Θ ανάκεςθ τθσ εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα ςε εγκαταςτάτθ από τον ιδιοκτιτθ ι 

το διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ, 

ii. Θ ανάλθψθ τθσ εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα από τον εγκαταςτάτθ, 

iii. Θ ανάκεςθ τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα ςε αδειοφχο ςυντθρθτι από τον 

ιδιοκτιτθ ι το διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ (εισ διπλοφν), 

iv. Θ ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα από το ςυντθρθτι (εισ διπλοφν). 

 Βιβλιάριο παρακολοφκθςθσ ανελκυςτιρα (βιβλιάριο ςυντιρθςθσ) για κεϊρθςθ των 

ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του ανελκυςτιρα, 

 Ριςτοποιθτικό ελζγχου και διλωςθ πιςτότθτασ ςφμφωνθ με τθν περίπτωςθ 

πιςτοποίθςθσ του παραρτιματοσ ΙΙ-Β τθσ υπ’αρικμ. Φ9.2/ΟΙΚ.32803/1308 (ΦΕΚ 

815/Β/1997) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α). 
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Κεφάλαιο 3ο 

  
3.1 Κατηγορίεσ Ανελκυςτήρων 

  

Στθν παροφςα ενότθτα κα αναλφςουμε τισ κατθγορίεσ των ανελκυςτιρων όπωσ 

ακόμα και διαφορζσ διάκριςθσ των ανελκυςτιρων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των ατόμων και 

τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ (τθν αρχι λειτουργίασ, τθν ταχφτθτα κινιςεωσ, με το βακμό 

αυτοματοποίθςθσ, τθν ονομαςτικι ταχφτθτα, το ςφςτθμα ελζγχου και τζλοσ αν διακζτουν 

χϊρο για το μθχανοςτάςιο ι όχι). 

Ζτςι οι ανελκυςτιρεσ διακρίνονται ςε δυο κφριεσ κατθγορίεσ.                                                      

Θ κατθγοριοποιιςει τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του μεταφερόμενου μζςου που 

ηθτοφνται να καλυφκοφν, ζτςι ζχουμε τισ εξισ δυο κατθγορίεσ: 

i. Ανελκυςτιρεσ ατόμων, 

ii. Ανελκυςτιρεσ φορτίων. 

 

Ανελκυςτήρεσ ατόμων:  

Οι ανελκυςτιρεσ αυτοφ του τφπου χρθςιμοποιοφνται για τθν κατακόρυφθ 

μεταφορά του κοινοφ, όπου κα πρζπει να ςυνδυάηουν τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του 

κοινοφ και παράλλθλα να παρζχουν αςφάλεια, καλι αιςκθτικι και άνεςθ κατά τθν διάρκεια 

τθσ λειτουργίασ τουσ ςε ςυνάρτθςθ με το κόςτοσ. 

 

 
Εικόνα 3.1 Ανελκυςτιρεσ ατόμων, (πθγι: kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ) 

 

Ανελκυςτήρεσ φορτίων: 

Σε αυτι τθν κατθγορία οι ανελκυςτιρεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν κατακόρυφθ 

μεταφορά μικρϊν (χωρίσ ςυνοδεία ατόμου) και μεγάλων φορτίων (με τθν ςυνοδεία 

ατόμου). 
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Μικρϊν φορτίων:  

Σκοπόσ τουσ θ μεταφορά τροφίμων και μικρϊν αντικειμζνων δίχωσ να χρειάηεται 

ςυνοδεία ατόμου. Το ονομαςτικό τουσ φορτίο υπολογίηεται περίπου ςτα 200-300 kg.  

 

 
Εικόνα  3.2 Ανελκυςτιρεσ μικρϊν φορτίων, (Ρθγι: Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ) 

 

Μεγάλων φορτίων: 

Σκοπόσ τουσ θ μεταφορά μεγάλων φορτίων ακόμα και με μεταφορικά μθχανιματα 

τφπου κλάρκ με ςυνοδεία ατόμου. 

 

 
Εικόνα 3.3 Ανελκυςτιρασ μεγάλων φορτίων, (Ρθγι: Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ) 

 

3.2 Διάκριςη ανελκυςτήρων βάςη των τεχνικϊν χαρακτηριςτικϊν τουσ 

Ζνασ ανελκυςτιρασ είτε ανικει ςτθν κατθγορία ‘‘ατόμων’’ είτε ςτθν κατθγορία 

‘‘φορτίων’’ ακολουκθτζε από κάποια τεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία κα αναλυκοφν 

παρακάτω. 

 

Διάκριςη ανελκυςτήρων ςφμφωνα με την ονομαςτική τουσ ταχφτητα: 

 

Πίνακασ 3.1 

Ταχφτθτεσ ανελκυςτιρων Πρια τιμϊν ταχφτθτασ (m/s) 

Ανελκυςτιρεσ μικρισ ταχφτθτασ v < 0,4 

Ανελκυςτιρεσ μζςθσ ταχφτθτασ 0,4 < v < 2,5 

Ανελκυςτιρεσ μεγάλθσ ταχφτθτασ v > 2,5 
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Διάκριςη ανελκυςτήρων ανάλογα με τον αριθμό ταχυτήτων: 

Σφμφωνα με των αρικμό ταχυτιτων που λειτουργεί ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ ζχουμε 

τισ εξισ διάκριςθσ. 

 

Μίασ ταχφτητασ: 

Στθν παροφςα κατθγορία ο κινθτιρασ ςτρζφεται με τθν ονομαςτικι του ταχφτθτα 

δίχωσ να υπάρχει κάποια μεταβολι ςτθν ταχφτθτα του τόςο ςτθν εκκίνθςθ του όςο και ςτο 

ςταμάτθμα του. 

  

Δφο ταχυτήτων (μικρή - μεγάλη):  

Σε αυτι τθ κατθγορία ςτθν ταχφτθτα του ανελκυςτιρα πραγματοποιοφνται τρεισ 

ςταδιακζσ διαδοχικζσ μεταβολζσ, όπου κατά τθν εκκίνθςθ του διανφει μια μικρι απόςταςθ 

με τθν μικρι ταχφτθτα και ςτθν ςυνζχεια χρθςιμοποιεί τθν μεγάλθ ζωσ ότου φτάςει λίγο 

πριν ςτάςθ όπου ξεκίνα να επιβραδφνει και να απόκτα πάλι τθν μικρι ταχφτθτα με 

αποτζλεςμα να ζχουμε ζνα πιο ομαλό ςταμάτθμα. 

  

υνεχοφσ μεταβαλλόμενησ ταχφτητασ: 

Στθν προκείμενθ περίπτωςθ, ο ζλεγχοσ των ςτροφϊν του κινθτιρα (κατ’ επζκταςθ 

τθσ επιτάχυνςθσ-επιβράδυνςθσ) πραγματοποιείται μζςω inverter (ςυςτιματοσ μεταβλθτισ 

ςυχνότθτασ), όπου για να ζχουμε τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ ςυχνότθτασ, το ρεφμα 

παροχισ γίνεται ςυνεχζσ μζςω ςυςτιματοσ ανορκϊςεωσ και ςτθν ςυνζχεια διζρχεται ςτο 

κφκλωμα του inverter. 

 

Διάκριςη ανελκυςτήρων ωσ προσ τον τρόπο απομνημόνευςησ τησ κλήςησ τουσ: 

Σφμφωνα με τον τρόπο που απομνθμονεφεται θ κλιςθ ζχουμε δυο ειδϊν 

διακρίςεισ: 

 

Απλήσ λειτουργίασ: 

Οι ανελκυςτιρεσ αυτοφ του τφπου δζχονται μόνο μια κλιςθ τθν φόρα διότι δεν 

μποροφν να απομνθμονεφςουν κλιςεισ αποτζλεςμα αυτοφ είναι να πραγματοποιοφνται 

άςκοπεσ διαδρομζσ. Με λίγα λόγια όταν ο ανελκυςτιρασ είναι κατειλθμμζνοσ τότε δεν 

μπορεί να κλθκεί από κάποιον άλλο ϊςτε να γίνει κάποια ενδιάμεςθ ςτάςθ. 

 

Αυτόματησ λειτουργίασ: 

Στουσ ανελκυςτιρεσ αυτισ τθσ λειτουργίασ υπάρχει δυνατότθτα απομνθμόνευςθσ 

τθσ κλιςθσ μάλιςτα ακόμα και ςε περίπτωςθ που ο ανελκυςτιρασ χρθςιμοποιείται από 

κάποιον άλλο επιβάτθ είναι εφικτό να κλθκεί από ζξω και ζτςι να πραγματοποιθκεί μια 

ενδιάμεςθ ςτάςθ με αποτζλεςμα να μθν γίνονται άςκοπεσ διαδρομζσ. 
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Διάκριςη ανελκυςτήρων ςφμφωνα με την αρχή λειτουργίασ: 

Σφμφωνα με τθν αρχι λειτουργίασ τουσ οι ανελκυςτιρεσ χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ: 

 Υδραυλικοί 

 Θλεκτρομθχανικοί 

Επειδι θ παροφςα πτυχιακι αφορά τουσ θλεκτρομθχανικοφσ ανελκυςτιρεσ δεν κα 

αναφερκϊ κακόλου ςτθν κατθγορία του υδραυλικοφ ανελκυςτιρα!!! 

 

Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυςτήρεσ: 

Είναι οι ανελκυςτιρεσ που θ κίνθςθ του θλεκτρικοφ κινθτιρα μεταφζρεται ςτθν 

τροχαλία τριβισ μζςω του μειωτιρα ι απευκείασ από τθν οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν μια 

πλευρά μζςω ςυρματόςχοινου το αντίβαρο και από τθν άλλθ ο κάλαμοσ. 

 
Εικόνα 3.4 Θλεκτρομθχανικόσ ανελκυςτιρασ, (Ρθγι: Doppler) 

 

Διάκριςη ανελκυςτήρων ςφμφωνα με την φπαρξη μηχανοςταςίου: 

Στθν προκείμενθ περίπτωςθ οι ανελκυςτιρεσ ανεξαρτιτου αρχισ λειτουργίασ διακρίνονται 

ςε δφο κατθγορίεσ: 

 

Ανελκυςτήρεσ με μηχανοςτάςιο: 

Ππου ςε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι κλαςικοί ανελκυςτιρεσ οι οποίοι 

διακζτουν ιδιαίτερο χϊρο μθχανοςταςίου αςχζτωσ τθσ αρχισ λειτουργίασ (υδραυλικοί ι 

μθχανικοί). 

 

Ανελκυςτήρεσ χωρίσ μηχανοςτάςιο: 

Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι ανελκυςτιρεσ οι οποίοι δεν διακζτουν ιδιαίτερο 

χϊρο για μθχανοςτάςιο αςχζτωσ τθσ αρχισ λειτουργίασ (υδραυλικοί ι μθχανικοί). 

Θ παροφςα εφαρμογι είναι μια καινοτόμοσ ιδζα θ οποία χρθςιμοποιείται τα 

τελευταία δζκα χρόνια.  

Στουσ μθχανικοφσ ανελκυςτιρεσ ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ τοποκετείται μόνο ςτθν 

άνω απόλθξθ ενϊ ο πίνακασ χειριςμοφ ο οποίοσ βρίςκεται ςε ειδικό μεταλλικό κουτί 

τοποκετείται ςτθν τελευταία ςτάςθ προσ τα κάτω. 

 

Διάκριςη ανελκυςτήρων ανάλογα με το ρεφμα τροφοδοςίασ των κινητήριων 

μηχανιςμϊν: 

Ανάλογα με το είδοσ του ρεφματοσ τροφοδοςίασ των κινθτιριων μθχανιςμϊν 

ζχουμε τισ εξισ δφο κατθγορίεσ: 
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Κινητήρεσ Ε.Ρ (Εναλλαςςόμενου Ρεφματοσ): 

Ππου ςε αυτι τθν κατθγορία κινθτιρων οι ποιο διαδεδομζνοι είναι οι αςφγχρονοι 

τριφαςικοί βραχυκυκλωμζνου δρομζα. Ακόμα διατίκενται ςτο εμπόριο κινθτιρεσ μίασ 

ταχφτθτασ, δφο ταχυτιτων και κινθτιρεσ με μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ. 

 

Κινητήρεσ .Ρ (υνεχοφσ Ρεφματοσ): 

Αυτόσ ο τφποσ κινθτιρων χρθςιμοποιείται ςχεδόν κατ’ αποκλειςτικότθτα ςε 

ανελκυςτιρεσ με ονομαςτικι ταχφτθτα μεγαλφτερθ από 1,25m/sec.                             

Ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ του ανελκυςτιρα με το παραπάνω ςφςτθμα ηεφξθσ 

αποτελείται από θλεκτροκινθτιρα Σ., γεννιτρια Σ. και 3Φ κινθτιρα Ε. όπου θ γεννιτρια 

Σ. λαμβάνει κίνθςθ από τον 3Φ κινθτιρα που ζχει ςυνδεκεί με το κοινό δίκτυο και ζπειτα 

θ γεννιτρια τροφοδοτεί τον θλεκτροκινθτιρα Σ..    
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Κεφάλαιο 4ο  
4.1 Ανελκυςτήρεσ χωρίσ μηχανοςτάςιο 

Στθν εφαρμογι των ανελκυςτιρων οι εταιρείεσ προςπακοφν να καινοτομοφν 

ςυνζχεια με νζα προϊόντα, ϊςτε να τα βελτιϊνουν τεχνολογικά. Κυρίωσ ςκοπόσ αυτϊν να 

διαφοροποιθκοφν με τισ ανταγωνίςτριεσ εταιρείεσ και να κατακτιςουν μεγαλφτερο μερίδιο 

ςτθν αγορά. Ζτςι μια από τισ ςθμαντικότερεσ καινοτομίεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι 

ςχεδόν απ’ όλεσ τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ανελκυςτιρων, είναι οι ανελκυςτιρασ χωρίσ 

μθχανοςτάςιο. Θ ανάπτυξθ τθσ παροφςασ εφαρμογισ ζχει ωσ ςτόχο τθν αειφορία, με 

εξειδίκευςθ ςτουσ κφριουσ πυλϊνεσ τθσ, τθν κοινωνία, τθν οικονομία και το περιβάλλον.    

Με τον όρο αειφορία ορίηουμε «..τθν ανάπτυξθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ 

ςθμερινισ γενιάσ δίχωσ όμωσ να περιορίηει τθν δυνατότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν ϊςτε 

να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ ςτο μζλλον..» (Cowell et al. 1999, Callens & Tyteca, 

1999). Οπότε θ αειφορία ορίηεται και ςαν μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ θ οποία ζχει ςαν ςκοπό 

τθσ (όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχιμα) τθν ανάπτυξθ θ οποία δεν κα πρζπει να 

γίνεται εισ βάροσ κάποιου από τουσ τρεισ πυλϊνεσ (κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία). 

 
χήμα 4.1 Οι τρεισ διαςτάςεισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, (Ρθγι: www.flowmagazine.gr). 

 

Από τισ ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ που θ αγορά αλλά και θ κοινωνία πλζον 

υπαγορεφει όςον αφορά τισ κτιριακζσ καταςκευζσ, είναι θ προςαρμογι αυτϊν ςτο 

περιβάλλον, θ χριςθ οικολογικϊν υλικϊν, θ οικονομία ςτθν ενζργεια, θ αςφάλεια και θ 

ταχφτθτα. 

Ζτςι επειδι ο ανελκυςτιρασ, εκτόσ από το ότι είναι βαςικό τμιμα του κτιρίου, είναι 

και μία τεχνολογικι εφαρμογι θ οποία πρζπει να καλφπτει όχι μόνο τα ανωτζρω αλλά και 

τθν αιςκθτικι των χρθςτϊν κακϊσ ακόμα και τθν άνεςθ ςτθν κατακόρυφθ διακίνθςθ. 

Πποτε ςυμπεραίνουμε ότι πρζπει και αυτι διαρκϊσ να εξελίςςεται ϊςτε να εναρμονίηεται 

ζτςι με τισ καταςκευαςτικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ. Ο ανελκυςτιρασ που πλζον καταςκευάηεται 

ϊςτε να καλφπτει τα ανωτζρω (καινοτομία και αειφορία) είναι αυτόσ που δεν χρειάηεται 

μθχανοςτάςιο. 

http://www.flowmagazine.gr/
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Κατηγορίεσ ανελκυςτήρων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ανελκυςτιρα χωρίσ μθχανοςτάςιο ζχει εφαρμογι ςε 

θλεκτρομθχανικοφσ και ςε υδραυλικοφσ ανελκυςτιρεσ ( εμείσ κα αναφερκοφμε μόνο ςτον 

θλεκτρομθχανικό ανελκυςτιρα διότι αυτϊν αφόρα θ πτυχιακι εργαςία). Τα εξαρτιματα και 

οι προδιαγραφζσ που ζχουν αναφερκεί για τουσ θλεκτρομθχανικοφσ ανελκυςτιρεσ με 

μθχανοςτάςιο είναι ακριβϊσ τα ίδια και για τουσ ανελκυςτιρεσ χωρίσ μθχανοςτάςιο.  

 

 
Εικόνα 4.1 Ανελκυςτιρεσ χωρίσ μθχανοςτάςιο 

 

Στο παρακάτω τριςδιάςτατο ςχιμα παρουςιάηονται τα μζρθ από τα οποία 

αποτελείται ο θλεκτρομθχανικόσ ανελκυςτιρασ χωρίσ μθχανοςτάςιο. 

 
χήμα 4.2 Θλεκτρομθχανικόσ ανελκυςτιρασ χωρίσ μθχανοςτάςιο, (Ρθγι: Doppler, 

www.doppler.gr). 

http://www.doppler.gr/
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Πλεονεκτήματα ανελκυςτήρων χωρίσ μηχανοςτάςιο 

Τα κυρία πλεονεκτιματα τθσ παροφςασ τεχνολογίασ είναι τα εξισ: 

 Είναι μια κακαρι οικολογικι καταςκευι, θ οποία δεν χρειάηεται χριςθ λιπαντικϊν 

με τθ δίχωσ μειωτιρα μθχανι με μόνιμουσ μαγνιτεσ. 

  Δεν απαιτοφνται κανενόσ είδουσ λιπαντικά, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον, 

 Δεν χρειάηεται αντικατάςταςθ λαδιοφ ςτουσ μειωτιρεσ, το οποίο είχε τελικό 

προοριςμό τον υδροφόρο ορίηοντα. 

 Θ χριςθ ανελκυςτιρων χωρίσ μθχανοςτάςιο ζχει και αιςκθτικό πλεονζκτθμα κατά 

τον ςχεδιαςμό του κτθρίου διότι δεν υπάρχουν εξοχζσ ςτισ οροφζσ των κτιρίων, επίςθσ δεν 

υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χϊροι. 

 

 
Εικόνα 4.2 Σφγκριςθ ανελκυςτιρα με μθχανοςτάςιο και χωρίσ μθχανοςτάςιο,  (Ρθγι: OTIS). 

 

 Οι ανελκυςτιρεσ χωρίσ μθχανοςτάςιο χρθςιμοποιοφν και αυτοί τθν τεχνολογία 

VVVF (οποφ οι ςτροφζσ του κινθτιρα ελζγχονται μζςω τθσ μεταβολισ τθσ τάςθσ και τθσ 

ςυχνότθτασ τθσ τροφοδοςίασ του) με άμεςο αποτζλεςμα το ανεπαίςκθτο ξεκίνθμα-

ςταμάτθμα του καλάμου, τθν ακρίβεια ιςοςτάκμιςθσ (2-3mm) ςτον όροφο, τθν ιςοταχι 

κίνθςθ και τθν εξάλειψθ των κραδαςμϊν του καλάμου. Ακόμα ακουςτικι και επίπεδα 

κραδαςμϊν κεωροφνται αμελθτζα ειδικά εάν τα ςυγκρίνουμε με τα αντίςτοιχα που 

παράγονται από τουσ ανελκυςτιρεσ δυο ταχυτιτων, οι οποίοι είναι εντελϊσ ακατάλλθλοι 

όταν μιλάμε για ανελκυςτιρεσ χωρίσ μθχανοςτάςιο. 

 Επιπλζον ζχουμε ακόρυβθ και αντικραδαςμικι λειτουργία θ οποία επιτυγχάνεται με 

τθ χριςθ μιασ ςυμπαγοφσ μθχανισ χωρίσ γρανάηια. Οι θλεκτρονόμοι παλαιοφ τφπου 

(μανοφβρεσ) ουςιαςτικά δεν υφίςτανται, διότι ζχουν αντικαταςτακεί με θλεκτρονόμουσ 

νζου τφπου, κακιςτϊντασ ζτςι τον πίνακα αυτοματιςμοφ ακόρυβο.   Επιπλζον, το ςωςτά και 

γερά δεμζνο ςαςί του καλάμου, το οποίο είναι απομονωμζνο από τον κάλαμο, βοθκά ςτθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κορφβου και των δονιςεων, εξαςφαλίηοντασ μάλιςτα τθν άνετθ 

μεταφορά των ατόμων. 

 Επίςθσ διακζτουν θλεκτρομαγνθτικά φίλτρα, με αποτζλεςμα να μθν παρεμβαίνουν 

ςτα θλεκτρικά ςυςτιματα του κτιρίου. 

 Επιπλζον υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ εξαςφάλιςθσ από αυτοελεγχόμενο κφκλωμα 

του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ EMS - BMS. 
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χήμα 4.3 Σφγκριςθ ανελκυςτιρα με μθχανοςτάςιο και χωρίσ μθχανοςτάςιο,  (Ρθγι: OTIS). 

 

 Ρλεονεκτιματα μείωςθσ του κόςτουσ από τθν καταςκευι μθχανοςταςίου: Λόγω του 

ότι δεν χρειάηεται να υπάρχει χϊροσ μθχανοςταςίου δεν απαιτείται θ μελζτθ και θ 

καταςκευι του ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο ανελκυςτιρα, αποτζλεςμα αυτοφ να μθν χρειάηεται 

να υπολογιςτεί θ πλάκα οροφισ ϊςτε αντζχει πρόςκετα φορτία τα οποία οφείλονται ςτον 

ανελκυςτιρα, όπωσ τθν βάςθ τθσ μθχανισ του και όλου του άλλου εξοπλιςμοφ που 

ςτθρίηεται ςε αυτιν. Πλο το φορτίο ςτθρίηεται ςτθ δομι του κτιρίου. Συγκεκριμζνα ο 

κινθτιριοσ μθχανιςμόσ τοποκετείται πάνω ςτουσ οδθγοφσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα τα 

φορτία να μεταφζρονται ςτον πυκμζνα. 

 

 
Εικόνα 4.3 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μθχανοςταςίου του ανελκυςτιρα. 

 

Θ ςυμπαγισ μθχανι των ανελκυςτιρων χωρίσ μθχανοςτάςιο μπορεί εφκολα να 

τοποκετθκεί με ειδικι διάταξθ ςτουσ οδθγοφσ του καλάμου και ςτουσ οδθγοφσ του 

αντίβαρου. Αυτό ςθμαίνει ότι όλο το φορτίο μεταφζρεται ςτο φρεάτιο, μειϊνοντασ 

επομζνωσ το κόςτοσ οικοδόμθςθσ. 
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Εικόνα 4.4 Τρόποσ εγκατάςταςθσ κινθτιριου μθχανιςμοφ, (Ρθγι: OTIS). 
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Κεφάλαιο 5ο 

Παρουςίαςη βαςικϊν διαςτάςεων ςχεδίαςησ ανελκυςτήρα χωρίσ 

μηχανοςτάςιο 

 

5.1 Οικοδομικά ςτοιχεία ανελκυςτήρα 

Στθν παροφςα ενότθτα κα αναλφςουμε τα οικοδομικά ςτοιχεία που αποτελοφν ζναν 

ανελκυςτιρα: 

 

5.1.1 Φρεάτιο ανελκυςτήρα 

Με τθν ζννοια φρεάτιο εννοοφμε τον χϊρο μζςα ςτον οποίο κινείται ο κάλαμοσ, το 

αντίβαρο και κατ’ επζκταςθ τα ςυρματόςχοινα, το εφκαμπτο καλϊδιο, ο κινθτιριοσ 

μθχανιςμόσ (εφόςον ο ανελκυςτιρασ ανικει ςτθν κατθγορία ανελκυςτιρων χωρίσ 

μθχανοςτάςιο), θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κακϊσ και πολλζσ άλλεσ διατάξεισ αςφαλείασ του 

ανελκυςτιρα 

.  

 

χήμα 5.1 Κατακόρυφθ τομι φρεατίου ανελκυςτιρα 

 

Στο χϊρο του φρεατίου το κάτω μζροσ τθσ χαμθλότερθσ ςτάςθσ και το άνω μζροσ 

τθσ υψθλότερθσ ςτάςθσ ονομάηεται κάτω απόλθξθ φρζατοσ και άνω απόλθξθ φρζατοσ 

αντίςτοιχα. 

Για λόγουσ αςφαλείασ του ςυντθρθτι ςτισ απόλθξθσ του φρζατοσ κα πρζπει να 

υπάρχουν ελάχιςτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ, όπου για τον κακοριςμό του βάκουσ των 

απολιξεων λαμβάνεται υπόψθ το νομοκετικό πλαίςιο και ςυγκεκριμζνα το πρότυπο ΕΝ 

81.1 (το οποίο ιςχφει για ηλεκτρομηχανικοφσ ανελκυςτήρεσ). 
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Θ κάτω απόληξη καταςκευάηεται περίπου ςτα 1,4m. Ακόμα για τον οριςμό αυτισ 

τθσ καταςκευισ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ το παρακάτω: 

Ππου ςε περίπτωςθ που ο κάλαμοσ κακίςει ςτουσ προςκρουςτιρεσ και τουσ 

ςυμπιζςει τότε κάτω από τον κάλαμο κα πρζπει να υπάρχει χϊροσ τόςοσ ϊςτε να χωρζςει 

ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο διαςτάςεων 0.50m * 0.60m * 1.00m. 

 

Θ άνω απόληξη είναι θ απόςταςθ από τθν οροφι του φρεατίου μζχρι το επάνω 

μζροσ τθσ κφρασ του φρεατίου. Ππου ο υπολογιςμόσ του φψουσ τθσ άνω απόλθξθσ 

προχποκζτει ότι ο κάλαμοσ ζχει καλφψει τθν προσ τα επάνω διαδρομι δθλαδι να 

βρίςκεται ςτθν υψθλότερθ ςτάςθ και επομζνωσ το αντίβαρο ζχει κακίςει και ςυμπιζςει τον 

προςκρουςτιρα του. 

Συγκεκριμζνα θ άνω απόλθξθ πρζπει να είναι περίπου 1,4m(1,0+0,035 V2m).          

Ππου το V2m αναλογεί ςτο μιςό τθσ διαδρομισ ελεφκερθσ πτϊςθσ με ταχφτθτα 115% τθσ 

ονομαςτικισ ταχφτθτασ: 
1

2
∗  

(1,15∗Vm )2

2∗𝑔𝑛
 = 0,035 * V2m (ςτρογγυλοποιθμζνο). 

 

5.2 Διάκριςη φρεατίων 

Τα φρεάτια των ανελκυςτιρων διακρίνονται ςτουσ παρακάτω δφο τφπουσ:  

a. Φρεάτιο πλήρωσ κλειςτό. 

b. Φρεάτιο μερικϊσ κλειςτό. 

 

5.2.1 Φρεάτιο πλήρωσ κλειςτό 

Σε αυτόν τον τφπο φρεατίου τα τοιχϊματα είναι αδιάτρθτα, ενϊ το δάπεδο και θ οροφι 

του είναι πλιρωσ ςτεγανά και καταςκευαςμζνα από υλικά τα οποία δεν ςυμβάλλουν ςτθν 

εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ.                                                                      

Τα μόνα ανοίγματα που επιτρζπονται ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο φρεατίου είναι τα 

παρακάτω: 

i. Των κυρϊν του φρεατίου, 

ii. Των κυρϊν ελζγχου και ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

iii. Εξαεριςμοφ για τθν διαφυγι των αερίων και του καπνοφ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, 

iv. Στα διαχωριςτικά τοιχϊματα τα οποία κα πρζπει να υπάρχουν ςτθν περίπτωςθ που 

λειτουργοφν ταυτόχρονα δφο ι περιςςότεροι ανελκυςτιρεσ. 
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5.2.2 Φρεάτιο μερικϊσ κλειςτό 

 

Οι ανελκυςτιρεσ που μποροφμε να κεωριςουμε ότι ανικουν ςτθν κατθγορία του 

μερικϊσ κλειςτοφ φρεατίου είναι οι ανελκυςτιρεσ παρατιρθςθσ (γυάλινοι ανελκυςτιρεσ), 

όπου οι καταςκευαςτικζσ τουσ προδιαγραφζσ δεν πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν εξάπλωςθ 

τθσ πυρκαγιάσ. 

Μάλιςτα για τθν καταςκευι μερικϊσ κλειςτοφ φρεατίου πρζπει να λάβουμε υπόψθ 

μασ οριςμζνουσ βαςικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ ϊςτε να αποφφγουμε τυχόν ατυχιματα τα 

οποία κα αναφερκοφν παρακάτω: 

Στα προςπελάςιμα από το κοινό ςθμεία, κα πρζπει να υπάρχει προςτατευτικό περίβλθμα 

(γυάλινα τοιχϊματα, μεταλλικι καταςκευι ι από μπετόν) ϊςτε: 

i. Να προςτατεφεται το κοινό από ατφχθμα από τα κινοφμενα μζρθ του ανελκυςτιρα 

όπωσ ο κάλαμοσ ι το αντίβαρο, 

ii. Να είναι εφικτι θ παρζμβαςθ για αςφαλι λειτουργία του ανελκυςτιρα φκάνοντασ 

ςτον εξοπλιςμό του μζςα ςτο φρεάτιο, 

iii. Για να είναι ικανοποιθτικό το φψοσ που κα πρζπει να ζχει το περίβλθμα ςτα ςθμεία 

πρόςβαςθσ των ατόμων κα πρζπει να ιςχφουν τα παρακάτω: 

 Ελάχιςτθ διάςταςθ 3,5m από τθν πλευρά των κυρϊν του φρζατοσ, 

 Ελάχιςτθ διάςταςθ 2,5m ςτισ άλλεσ πλευρζσ και με ελάχιςτθ οριηόντια 

απόςταςθ 0,5m από τα κινοφμενα μζρθ του ανελκυςτιρα. 

 

Εάν θ απόςταςθ από τα κινοφμενα μζρθ υπερβαίνει το 0,5m θ τιμι των 2,5m μπορεί να 

μειωκεί βακμιαία μζχρι ζνα ελάχιςτο φψοσ 1,1m ςε μια απόςταςθ 2m. 

iv. Το προςτατευτικό περίβλθμα κα πρζπει να είναι αδιάτρθτο, και κα πρζπει να 

βρίςκεται ςε μζγιςτθ απόςταςθ 0,15m από τα άκρα των δαπζδων, ςκαλοπατιϊν ι 

εξεδρϊν. 

v. Θα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να μθν παρεμβάλλονται άλλοι εξοπλιςμοί 

(πχ. ςωλινεσ νεροφ, αποχετεφςεισ, καλωδιϊςεισ κτθρίου κλπ.) ςτθ λειτουργία του 

ανελκυςτιρα. 

vi. Τζλοσ κα πρζπει να λαμβάνονται ειδικζσ προφυλάξεισ ςτουσ ανελκυςτιρεσ που 

είναι εκτεκειμζνοι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ είναι οι εξωτερικοί ανελκυςτιρεσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των τοίχων κτιρίων. 
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5.3 Προδιαγραφζσ φρεατίων 

 

Θ καταςκευι του φρεατίου πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τον ΕΟΚ (Εκνικό 

Οικοδομικό Κανονιςμό) και μάλιςτα να είναι ικανι να αντζξει τυχόν καταπονιςεισ που 

μποροφν να προκλθκοφν από κάποιεσ διατάξεισ αςφαλείασ είτε ακόμα και από τον 

κινθτιριο μθχανιςμό κλπ. 

Επιπλζον τα φρεάτια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με μόνιμθ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ 

που κα παρζχει φωτεινι ζνταςθ τουλάχιςτον 50 lux ςε απόςταςθ 1m πάνω από τθν οροφι 

του καλάμου και το δάπεδο τθσ κάτω απόλθξθσ.     

Οι λαμπτιρεσ αυτοί τοποκετοφνται μζςα ςε ‘‘χελϊνεσ’’  (ειδικά φωτιςτικά) και οι 

αποςτάςεισ που τοποκετοφνται είναι οι εξισ:  

 0,5m από τθν χαμθλότερθ-υψθλότερθ κζςθ του φρζατοσ, 

 3m ο ζνασ λαμπτιρασ από τον άλλο. 

 

Για λογοφσ αςφαλείασ του ςυντθρθτι ςτο εςωτερικό του φρεατίου κα πρζπει να 

παρζχονται διατάξεισ αςφαλείασ όπου κα εξαςφαλίςουν τθν ακεραιότθτα του, για 

παράδειγμα κα πρζπει να παρζχονται διατάξεισ ςυναγερμοφ όπωσ τθλεφωνικι ςυςκευι ι 

ςειρινα εκτάκτου ανάγκθσ. Τζλοσ ο ςυντθρθτισ που κα βρίςκεται εντόσ του φρεατίου κα 

πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να μπορεί να ακινθτοποιιςει τον ανελκυςτιρα με ειδικό 

χειριςτιριο. Οι παραπάνω διάταξθσ βρίςκονται ςτισ μπουτονιζρεσ ‘‘ρεβιηιόν’’ (εκτόσ του 

τθλεφϊνου) οι όποιεσ τοποκετοφνται πάνω από τθν καμπίνα και ςτθν κάτω απόλθξθ του 

φρεατίου. 

 

 
Εικόνα 5.1 Αριςτερά: Χειριςτιριο επικεϊρθςθσ καλάμου, Δεξιά: Χειριςτιριο επικεϊρθςθσ 

πυκμζνα. (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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Κεφάλαιο 6ο 

6.1 Θφρεσ φρζατοσ ανελκυςτήρα 

 

Αρχικά κα αναλφςουμε  των κανονιςμό των κυρϊν φρζατοσ ανελκυςτιρα. Ζτςι 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ γνωρίηουμε ότι οι κφρεσ των ορόφων ςυνθκίηεται να 

ζχουν πλάτοσ 0,65 m και φψοσ 2 m (ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου μποροφμε να 

προςαρμόςουμε διαφορετικζσ διαςτάςεισ από τισ ςυνθκιςμζνεσ εφόςον βζβαια αυτό 

είναι εφικτό).                                                         

    Οι κφρεσ αυτζσ για να μθν παραμορφωκοφν με τθν πάροδο του χρόνου 

καταςκευάηονται με μεταλλικά αδιάτρθτα φφλλα και χρθςιμοποιοφνται ωσ είςοδοι ςτο 

κάλαμο.  

Βάςθ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ (Γ.Ο.Κ) για να μποροφν να εξυπθρετθκοφν 

και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμΕΑ) υπάρχει το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 το 

οποίο προβλζπει πωσ το πλάτοσ ειςόδου τθσ κφρασ κα πρζπει να είναι το λιγότερο 0,85 m 

ζτςι ϊςτε να μπορεί να ειςζρκει αναπθρικό καροτςάκι. 

Ακόμα οι κφρεσ και οι κάςεσ κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να ελαττϊνεται 

ο κίνδυνοσ κάκωςθσ ι τυχόν τραυματιςμοφ. 

Οι κανονιςμοί επίςθσ διζπουν τθν αντοχι που κα πρζπει να ζχουν οι κφρεσ του 

φρζατοσ. Εάν οι κφρεσ ζχουν ανοίγματα παρατιρθςθσ για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ του 

καλάμου ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςτάκμευςθσ τότε κα πρζπει: 

a) Το άνοιγμα παρατιρθςθσ που υπάρχει ςτθ κφρα να καλφπτεται από ενιςχυμζνο 

κρφςταλλο με μεταλλικζσ ίνεσ ελάχιςτου πάχουσ 6mm, 

b) Ελάχιςτθ επιφάνεια κρυςτάλλου 0,015 m2 και με 1m απόςταςθ από το δάπεδο 

τουλάχιςτον, 

c) Οι κφρα του καλάμου κα πρζπει να είναι πλιρωσ κλειςτι για τθν αποφυγι 

τραυματιςμοφ, εξαιροφνται τα απαραίτθτα διάκενα, 

d) Τα διάκενα μεταξφ των φφλλων των κυρϊν και των ορκοςτατϊν, του κατωφλίου των 

κυρϊν όταν είναι πλιρωσ κλειςτι κα πρζπει να είναι τθσ τάξεωσ των 6mm και λόγω 

φκορϊν 10mm, 

e) Οι κφρεσ του φρζατοσ να περιλαμβάνουν επαφζσ οι οποίεσ ενεργοποιοφν το 

θλεκτρικό ςφςτθμα λειτουργίασ του ανελκυςτιρα μοναχά όταν είναι πλιρωσ 

κλειςτι και μανδαλωμζνθ. 

Σε περίπτωςθ που οι αυτόματεσ κφρεσ του φρεατίου αποτελοφνται από διάφορα φφλλα 

τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ μθχανικά τότε επιτρζπεται: 

i. Θ τοποκζτθςθ τθσ απαιτοφμενθσ διάταξθσ εξακρίβωςθσ κλειςτισ κφρασ φρεατίου 

μοναχά ςτο ζνα φφλλο, 

ii. Στθν περίπτωςθ που ζχουμε τθλεςκοπικι κφρα κα πρζπει να μανταλϊνεται μοναχά 

το ζνα φφλλο, δεδομζνου ότι θ αςφάλιςθ αυτι εμποδίηει το άνοιγμα των άλλων 

φφλλων κλειδϊνοντασ ζτςι τα άλλα φφλλα.   
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6.2 Θφρεσ φρζατοσ 

 

Σε κάκε είςοδο του φρεατίου κα πρζπει για λόγουσ αςφαλείασ να υπάρχουν κφρεσ 

φρζατοσ οι οποίεσ να είναι πάντα μανδαλωμζνεσ, εκτόσ από τον όροφο όπου βρίςκεται 

ςταματθμζνοσ ο κάλαμοσ (μόνο κατά τθν διάρκεια που βρίςκεται ςτον όροφο ο 

ανελκυςτιρασ). 

 

6.2.1 Σφποι θυρϊν φρζατοσ 

 

Ανάλογα με τθν αυτοματοποίθςι τουσ ζχουμε τισ 3 εξισ κατθγορίεσ: 

1. Θμιαυτόματεσ κφρεσ, 

2. Αυτόματεσ κφρεσ, 

3. Χειροκίνθτεσ κφρεσ. 

4.  

6.2.2  Ημιαυτόματεσ θφρεσ 

 

Οι κφρεσ αυτοφ του τφπου είναι οι ποιο ςυνθκιςμζνεσ κφρεσ, ανοίγουν με τθν 

βοικεια του χεριοφ του επιβάτθ και ζπειτα κλείνουν μόνεσ τουσ με τθν βοικεια αλυςίδασ 

και ελατθρίου. 

Θ ςτιριξθ τουσ γίνεται πάνω ςε μεντεςζδεσ ϊςτε να αποφεφγεται το κρζμαςμά τουσ 

που κα είχε ςαν αποτζλεςμα να βρίςκουν ςτο πάτωμα κατά τθν διάρκεια του ανοίγματοσ 

και του κλειςίματοσ. 

Ακόμα ςτισ θμιαυτόματεσ κφρεσ υπάρχουν εξαρτιματα που ςυμβάλουν ςτο ομαλό 

άνοιγμα-κλείςιμο τθσ πόρτασ όπωσ ακόμα και ςυςτιματα αςφαλείασ για τθν αποφυγι 

ξεκινιματοσ του ανελκυςτιρα με ανοικτι κφρα τα οποία κα αναλυκοφν παρακάτω. 

 

 6.2.2.1 Ηλεκτρικζσ επαφζσ θφρασ 

 

 Οι ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ εφοδιάηονται ςε μια κφρα για να ελζγχουν τθν 

εξακρίβωςθ τθσ κλειςτισ κζςθσ τθσ. 

Στισ κάςεσ και τα φφλλα των κυρϊν ζχουμε ζνα ςφςτθμα ακροδεκτϊν-επαφϊν οποφ 

ςτθν περίπτωςθ που θ πόρτα είναι κλειςτι τότε αυτζσ οι επαφζσ εφάπτονται μεταξφ τουσ 

με αποτζλεςμα να καταλαβαίνει το ςφςτθμα ότι οι κφρεσ είναι κλειςτζσ και μπορεί να 

ξεκινιςει ο ανελκυςτιρασ. 

 
Εικόνα 6.1 Επαφζσ κφρασ φρζατοσ  (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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6.2.2.2 Κλειδαριά 

 

Είναι μια διάταξθ μανδάλωςθσ θ οποία αςφαλίηει μθχανικά και θλεκτρικά τισ κφρεσ 

του φρεατίου, με αποτζλεςμα ςε ςυνδυαςμό με τισ επαφζσ των κυρϊν να ξεκίνα ο 

ανελκυςτιρασ δίχωσ να φπαρξθ περίπτωςθ να ανοίξει θ πόρτα από τθν ςτιγμι που ζχει 

οπλίςει θ κλειδαριά.  

Επίςθσ οι κλειδαριζσ αποτελοφνται και από άλλα ςτοιχεία τα οποία ςυμβάλουν ϊςτε 

να οπλίςει θ κλειδαριά αυτά τα ςτοιχεία είναι τα ζξθσ: 

 

6.2.2.3  Ράουλο κλειδαριάσ 

 

Είναι θ μθχανικι διάταξθ που μετακινεί τον μεταλλικό πείρο μανδάλωςθσ τθσ 

κφρασ. 

 

6.2.2.4 Πείροσ κλειδαριάσ 

 

Θ μθχανικι διάταξθ που μανδαλϊνει τθ κφρα 

. 

6.2.2.5 Επαφζσ κλειδαριάσ 

 

Οι θλεκτρικζσ διατάξεισ που ενεργοποιοφν ι απενεργοποιοφν το κφκλωμα 

αςφαλείασ.                                                                                                     

  

 
Εικόνα 6.2 Μζρθ κλειδαριάσ (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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6.2.2.6 Ηλεκτρομαγνήτησ 

 

Ο θλεκτρομαγνιτθσ αποτελείται από τθν κάμα και το πηνίο.                                          

Κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα, το πθνίο του θλεκτρομαγνιτθ 

που βρίςκεται τοποκετθμζνο ςτο κάλαμο (από τθν μεριά των κλειδαριϊν) 

διαρρζεται από ρεφμα που ςυνικωσ είναι 48 v ι 110 v, θ κάμα του είναι 

ςυςπειρωμζνθ με αποτζλεςμα να πζρνα τουσ ορόφουσ χωρίσ να ωκεί τα ράουλα των 

κλειδαριϊν και να διακόπτεται θ λειτουργία του ανελκυςτιρα. 

Μόλισ ο κάλαμοσ ςταματιςει ςτον προοριςμό του, διακόπτεται θ τροφοδοςία του 

πθνίου του θλεκτρομαγνιτθ με αποτζλεςμα θ κάμα του να αποςυμπιεςτεί και ζτςι να 

ςπρϊξει τον μοχλό τθσ κλειδαριάσ να αφοπλίςει θ κλειδαριά και να μπορζςει να ανοίξει θ 

κφρα. 

 
Εικόνα 6.3 Θλεκτρομαγνιτθσ (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 

 

6.2.2.7 Ωθητήρασ 

 

Είναι μια μθχανικι ςυςκευι θ οποία χρθςιμεφει για το ομαλό κλείςιμο τθσ κφρασ 

του φρζατοσ του ανελκυςτιρα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ι ζχει καταςτραφεί το 

υδραυλικό τθσ ςφςτθμα, τότε κατά τθν διάρκεια του κλειςίματοσ, κα δθμιουργείται 

δυνατόσ κόρυβοσ όταν ζρχεται ςε επαφι το φφλλο τθσ κφρασ με τθν κάςα. 

 
Εικόνα 6.4 Ωκθτιρεσ (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 

6.2.2.8 Αλυςίδα-Ελατήριο 

 

Είναι τα εξαρτιματα που ςυμβάλλουν ςτο κλείςιμο τθσ θμιαυτόματθσ κφρασ 

φρζατοσ. 

 
Εικόνα 6.5 Αλυςίδα (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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6.2.3 Αυτόματεσ θφρεσ 

 

Αυτόματεσ ονομάηουμε τισ κφρεσ οι οποίεσ ανοίγουν και κλείνουν μόνεσ τουσ με τθ 

βοικεια ενόσ μικροφ θλεκτροκινθτιρα, ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν οροφι του 

καλάμου. Ζτςι ο επιβάτθσ δεν χρειάηεται να κάνει κάποια ενεργεία για το άνοιγμα-κλείςιμο 

τθσ κφρασ. 

Με το ειδικό ςφςτθμα εμπλοκισ μεταξφ κφρασ φρζατοσ και ορόφου που φζρει ο 

μθχανιςμόσ αυτόσ, παραςφρει ςε κίνθςθ τα φφλλα τθσ κφρασ του φρζατοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.6 Αυτόματθ κφρα φρζατοσ (Ρθγι: Metron) 

 

6.2.3.1 Σρόποσ λειτουργίασ-εξαρτήματα αυτόματησ θφρασ 

Οι αυτόματεσ κφρεσ φρζατοσ διακζτουν ζνα αρικμό φφλλων όπου τα φφλλα των 

κυρϊν καταςκευάηονται από λαμαρίνα DCP με πάχοσ 1,5mm, και οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ςε 

όλο το φψοσ τουσ, ζτςι εξαςφαλίηουν υψθλι αντοχι ζναντι χτυπθμάτων από άτομα ι 

αντικείμενα. 

Τα φφλλα αναρτϊνται ςτο πάνω μζροσ ςε ράγεσ διαςτάςεων 50x13mm οι οποίεσ 

είναι καταςκευαςμζνεσ από κατεργαςμζνο χάλυβα και κυλοφν πάνω ςε ρόδεσ. 

Θ ςφνδεςθ των δφο φφλλων μεταξφ τουσ γίνεται με ζνα ςυρματόςχοινο, το 

ςυρματόςχοινο αυτό δεν ζχει τθν δυνατότθτα επιμθκφνςεισ. 

Το κάτω μζροσ των κυρϊν κινείται μζςα ςε αυλάκια (sill) όπου καταςκευάηονται  

από αλουμίνιο και κοίλανε μζςω ειδικϊν πλαςτικϊν πζδιλων ολίςκθςθσ. Στο τζρμα του 

αυλακιοφ υπάρχει μια ςκλθρι λάμα, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ ζξοδοσ των φφλλων από 

αυτό. 
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Για τθν ςωςτι και ομαλι λειτουργία των κυρϊν κα πρζπει οι εγκαταςτάτεσ να ζχουν 

ευκυγραμμίςει κατακόρυφα ςωςτά ςτο πλζγμα τθσ κρεμάςτρασ και των πλαςτικϊν τάκων 

οδιγθςθσ ςτο κάτω μζροσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει γίνει ςωςτι ευκυγραμμίςει θ 

λειτουργία τθσ κφρασ δεν κα είναι ςωςτι με αποτζλεςμα όταν ο κάλαμοσ φκάςει ςτον 

όροφο να μθν μπορεί να απομανδαλϊςει τθν κφρα του ορόφου. 

Θ ταχφτθτα κίνθςθσ των φφλλων ζχει οριςκεί ςτα 0,3m/sec. 

Επιπλζον οι αυτόματεσ κφρεσ κα πρζπει να κλείνουν ακόμα και αν δεν υπάρχει 

εντολι κίνθςθσ, αυτό πραγματοποιείται ζπειτα από το πζρασ ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ, 

το οποίο κακορίηεται βάςθ των ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ του ανελκυςτιρα.  

Για λόγουσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια του κλειςίματοσ των 

κυρϊν αν ανιχνευτεί κάποιο εμπόδιο μζςω των αιςκθτιρων (Φωτοκφτταρο ι Ηλεκτρονικό 

ανιχνευτή) που είναι τοποκετθμζνθ ςτθν είςοδο του καλάμου τότε αναςτρζφεται θ πορεία  

του κινθτιριου μθχανιςμοφ των κυρϊν, ςε αντίκετθ περίπτωςθ οι κφρεσ κλείνουν 

κανονικά. 

 

6.2.3.2 Φωτοκφτταρο 

Ο παρϊν μθχανιςμόσ τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ του καλάμου και ελζγχει τθν 

κίνθςθ κατά τθν είςοδο, ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται μζςω φωτεινϊν δεςμϊν. 

Ρλεονζκτθμα αυτισ τθσ λειτουργίασ είναι θ αποφυγι τραυματιςμϊν ενϊ το  

μειονζκτθμα τθσ είναι θ μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθ διζλευςθ των ατόμων. 

 
Εικόνα 6.7 Φωτοκφτταρο ανελκυςτιρα 
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6.2.3.3 Ηλεκτρονικόσ ανιχνευτήσ 

 

Αυτόσ ο μθχανιςμόσ τοποκετείται παράλλθλα με τα κινοφμενα φφλλα τθσ κφρασ με 

λίγα λογία προςαρμόηεται ςε ςτακερό ςθμείο.  

Ο ζλεγχοσ κατά τθν είςοδο ςτο κάλαμο γίνεται μζςω ηϊνθσ τριϊν διαςτάςεων θ 

οποία εκτείνεται κατά πλάτοσ και φψοσ ςε μικρι απόςταςθ μπροςτά από τθ κφρα του 

φρεατίου με αποτζλεςμα να ελζγχεται ολόκλθρο το φψοσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ που κατά το κλείςιμο των κυρϊν εντοπιςτεί εμπόδιο τότε θ κφρα 

αναςτρζφει τθν πορεία τθσ και ζπειτα κλείνει αμζςωσ. 

Ρλεονζκτθμα αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι πωσ αποφεφγεται θ κακυςτζρθςθ ςτθν 

διακίνθςθ των ατόμων. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Εικόνα 6.8 Θλεκτρονικόσ ανιχνευτισ 

 

6.2.3.4 Προχποθζςεισ ςωςτήσ λειτουργίασ αυτόματων θυρϊν 

1. Θ καταςκευι τθσ κφρασ να πλιρθ τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, 

2. Το κλείςιμο τθσ κφρασ του φρζατοσ να ξεκίνα όταν θ κφρα του καλάμου ζχει φτάςει 

ςτα 2/3 τθσ διαδρομισ τθσ, 

3. Θ μζςθ ταχφτθτα κλειςίματοσ των κυρόφυλλων να είναι μικρότερθ από 0,3m/s. 

Σε περίπτωςθ που μία κφρα φρζατοσ δεν είναι κλειςτι τότε απαγορεφεται θ εκκίνθςθ 

του κινθτιριου μθχανιςμοφ. 

 

6.2.3.5 Διάκριςη αυτόματων θυρϊν φρζατοσ 

Συμφϊνα με τον τρόπο ανοίγματοσ τουσ οι κφρεσ διακρίνονται ςε δφο κφριεσ 

κατθγορίεσ: 

a. Θφρεσ πλευρικοφ ανοίγματοσ,  

b. Θφρεσ κεντρικοφ ανοίγματοσ. 
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6.2.3.6 Θφρεσ πλευρικοφ ανοίγματοσ 

Σε αυτι τθν κατθγορία υπάρχουν δφο υποκατθγορίεσ τισ οποίεσ κα αναλφςουμε 

παρακάτω: 

 

i. Μονόφυλλεσ θφρεσ αριςτεροφ ή δεξιοφ κλειςίματοσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία κυρϊν ςυνικωσ ζχει μικρό πλάτοσ ειςόδου, οι 

διαςτάςεισ τθσ κυμαίνονται από  0,6 m ζωσ 0,8 m και το φψοσ τθσ είναι ςυνικωσ 2m.  

Θ κφρα μπορεί να ανοίξει είτε από δεξιά είτε από αριςτερά, ανάλογα  με τον ελεφκερο 

χϊρο που διακζτει το φρεάτιο. 

 
χήμα 6.1 Μονόφυλλεσ κφρεσ φρζατοσ (Ρθγι: Klefer), 

PL: Κακαρό άνοιγμα τθσ κφρασ. 

 

ii. Σηλεςκοπικζσ θφρεσ φρζατοσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία κυρϊν διακζτει από δφο ζωσ οκτϊ φφλλα, ανάλογα με 

τον καταςκευαςτι τουσ. 

Θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων κυρϊν είναι για φρεάτια με καταςκευαςτικζσ δυςκολίεσ. 

Μειονζκτθμα αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι ότι όςα περιςςότερα φφλλα διακζτει, τόςο 

μεγαλφτερο χϊρο καταλαμβάνουν, αποτζλεςμα αυτοφ είναι να μειϊνεται το βάκοσ του 

καλάμου. 

Για να τερματίηουν και τα δφο φφλλα ςυγχρόνωσ κα πρζπει θ ταχφτθτα κίνθςθσ (κατά το 

άνοιγμα και το κλείςιμο) του ενόσ φφλλου να είναι διπλάςια τθσ ταχφτθτασ του άλλου. 

 
χήμα 6.2 Τθλεςκοπικζσ κφρεσ φρζατοσ (Ρθγι: Klefer), 

PL: Κακαρό άνοιγμα τθσ κφρασ. 
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iii. Θφρεσ κεντρικοφ ανοίγματοσ 

Επίςθσ ςε αυτι τθν κατθγορία υπάρχουν δφο υποκατθγορίεσ οι οποίεσ κα αναλυκοφν 

παρακάτω: 

 

a) Δίφυλλη θφρα κεντρικοφ ανοίγματοσ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία κυρϊν αποτελείται από δφο φφλλα, ανάλογα των 

καταςκευαςτι και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ζργου οι διαςτάςεισ των κυρϊν 

κυμαίνονται ςτισ ζξισ τιμζσ: πλάτοσ 0,7 m ζωσ 1,2 m και φψοσ 2 m ζωσ 2,2 m. 

Θ φορά ανοίγματοσ των φφλλων είναι αντίκετθ, δθμιουργϊντασ ζτςι το άνοιγμα 

ειςόδου ςτο κζντρο. 

 
χήμα 6.3 Δίφυλλθ κφρα φρζατοσ κεντρικοφ ανοίγματοσ (Ρθγι: Klefer), 

       Ππου:      PL: Κακαρό άνοιγμα τθσ κφρασ.  

 

b) Σηλεςκοπική θφρα κεντρικοφ ανοίγματοσ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία κυρϊν διακζτει τζςςερα ι και περιςςότερα φφλλα θ 

χριςθ των ςυγκεκριμζνων κυρϊν είναι για φρεάτια με καταςκευαςτικζσ δυςκολίεσ όπου τα 

φρεάτια δεν διακζτουν κατάλλθλο πλάτοσ ϊςτε να ανοίγουν οι δίφυλλεσ κφρεσ όπωσ 

ακόμα και ςε ανελκυςτιρεσ που το άνοιγμα ειςόδου είναι αρκετά μεγάλο. 

Ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργοφν αυτζσ οι κφρεσ είναι ίδιοσ με τθσ δίφυλλθσ. 

 

Μειονζκτθμα αυτοφ του τφπου κφρασ είναι πωσ το κόςτοσ τθσ είναι πολφ μεγαλφτερο 

από αυτό τθσ δίφυλλθσ κφρασ. 

 
χήμα 6.4 Τετράφυλλθ κφρα φρζατοσ κεντρικοφ ανοίγματοσ (Ρθγι: Klefer), 

PL: Κακαρό άνοιγμα τθσ κφρασ. 
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Κεφάλαιο 7ο 

7.1 Καταςκευαςτικά ςτοιχεία αςφαλείασ 

  

Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 95/16/ΕΚ, θ οποία υιοκετικθκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο τον Ιοφλιο του 1997, με ςκοπό τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 

των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τουσ ανελκυςτιρεσ ζνασ ανελκυςτιρασ προτοφ τεκεί ςε 

λειτουργία, ο εγκαταςτάτθσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ 

του ςχεδιαςμοφ, τθσ καταςκευισ και τθσ διάκεςισ του ςτθν αγορά, κα πρζπει να επικζτει 

τθ ςιμανςθ «CE» και να καταρτίηει διλωςθ πιςτότθτασ ςτον ανελκυςτιρα και ςε οριςμζνεσ 

ςυςκευζσ αςφαλείασ. 

Σε αυτιν τθν ενότθτα κα παρουςιάςουμε ποιεσ ςυςκευζσ κεωροφνται ςυςκευζσ 

αςφαλείασ και ποια είναι θ λειτουργία τουσ. 

 

υςκευζσ αςφαλείασ 

 

1. Διάταξθ αςφάλιςθσ των ορόφων του φρεατίου ςτουσ ορόφουσ, 

2. Ρροςτατευτικζσ διατάξεισ κατά τθσ πτϊςεωσ του καλάμου και υπερτάχυνςθσ του 

κατά τθν άνοδο,  

3. Διατάξεισ για περιοριςμό υψθλισ ταχφτθτασ: 

a. Αποςβεςτιρασ κροφςεων με ςυςςϊρευςθ ενζργειασ μθ γραμμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν ι με απόςβεςθ κίνθςθσ επιςτροφισ, 

b. Αποςβεςτιρασ κροφςεων με διάχυςθ ενζργειασ. 

 4. Θλεκτρικζσ διατάξεισ αςφαλείασ με μορφι διακοπτϊν αςφαλείασ που 

περιλαμβάνουν θλεκτρονικά καταςκευαςτικά ςτοιχεία.  

 

7.2 Διάταξη αςφάλιςησ ορόφων 

Σφμφωνα με τον νόμο ΕΝ 81:1&2 (από το πρότυπο του ΕΛΟΤ), πριν τεκεί ςε κίνθςθ ο 

κάλαμοσ του ανελκυςτιρα, ανεξάρτθτα από το είδοσ του ανελκυςτιρα ι το είδοσ τθσ 

κφρασ, κα πρζπει να ζχουμε ςωςτι αςφάλιςθ τθσ κφρασ του φρεατίου. 

Θ αςφάλιςθ των κυρϊν του φρζατοσ επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ κλειδαριϊν 

ςε κάκε κφρα ορόφου. Θ αςφάλιςθ τθσ κφρασ πρζπει να γίνεται πάντα πριν τθν κίνθςθ του 

καλάμου, ακόμα κα πρζπει να ελζγχεται μζςω θλεκτρικισ διατάξεωσ αςφαλείασ, θ οποία 

είναι ςυνδεδεμζνθ ςε ςειρά με τθν λειτουργία του ανελκυςτιρα. Ζτςι μζςω αυτοφ του 

τρόπου ελζγχουμε αν θ κφρα του ανελκυςτιρα είναι κλειςτι και μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ κίνθςθ αυτοφ. 
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Ο κάλαμοσ απαγορεφεται να εκκινιςει εάν τα ςτοιχεία μανδάλωςθσ δεν ζχουν 

εμπλακεί τουλάχιςτον κατά 7mm.                           

 

 
                    χήμα 7.1 Αριςτερά: Διάταξθ μανδάλωςθσ θμιαυτόματθσ κφρασ, 

                  Δεξιά: Διάταξθ μανδάλωςθσ αυτόματθσ κφρασ (Ρθγι: ΕΛΟΤ ΕΝ 81:1&2) 

 

Σκοπόσ τθσ διάταξθσ αυτισ είναι θ διαςφάλιςθ των ςωςτά μανδαλωμζνων κυρϊν 

ςτουσ ορόφουσ αυτό επιτυγχάνετε όταν ςε κανονικι λειτουργία του ανελκυςτιρα δεν είναι 

δυνατό το άνοιγμα τθσ κφρασ, εκτόσ εάν ο κάλαμοσ του ανελκυςτιρα ζχει πραγματοποίθςθ 

τθν διαδρομι του και ζχει ςταματιςει ςε όροφο, γενικότερα οι κφρεσ επιτρζπεται να 

ανοίγουν μόνο όταν πίςω τουσ υπάρχει ο κάλαμοσ του ανελκυςτιρα. 

 Πμωσ ςε περίπτωςθ που θ κφρα δεν είναι ςωςτά μανδαλωμενι και εφόςον δεν 

υπάρχει κάλαμοσ ςτο ςυγκεκριμζνο όροφο ενδζχεται να υπάρξει πτϊςθ ατόμου ςτο 

εςωτερικό του φρεατίου με άμεςο αρνθτικό αποτζλεςμα τον διαμελιςμό του ατόμου. 

Το μζςο με το οποίο επιτυγχάνουμε τθν απομανδάλωςθ για τισ θμιαυτόματεσ κφρεσ 

είναι ο θλεκτρομαγνιτθσ όπου κατά τθν διάρκεια που λειτοφργει ο ανελκυςτιρασ, το πθνίο 

του διαρρζεται από ρεφμα προκείμενου θ κάμα του να ςυςπειρωκεί και ζτςι μζχρι να 

φτάςει ςτον όροφο επιλογισ να περνά τουσ υπόλοιπουσ ορόφουσ δίχωσ να ωκεί τα ράουλα 

των κλειδαριϊν και να διακόπτει τθν λειτουργία του ανελκυςτιρα. 

Μόλισ ο κάλαμοσ ςταματιςει ςτον προοριςμό του, τότε διακόπτεται θ τροφοδοςία 

του πθνίου του θλεκτρομαγνιτθ με αποτζλεςμα θ κάμα του να αποςυμπιεςτεί και ζτςι να 

ςπρϊξει το ράουλο τθσ κλειδαριάσ και να απαςφαλίςκει θ κφρα. 

Σε κάκε κφρα φρζατοσ κα πρζπει να υπάρχει υποδοχι (υπάρχει ςε όλεσ τισ 

κλειδαριζσ νζου τφπου), οποφ με τθ χριςθ ειδικοφ τριγωνικοφ κλειδιοφ να είναι εφικτό να 

ανοίξουμε τθν κφρα ςε περίπτωςθ που διακοπι θ λειτουργία του ανελκυςτιρα και εφόςον 

ο κάλαμοσ δεν βρίςκεται ςε ηϊνθ απομανδάλωςθσ (δθλαδι δεν ανοίγει θ κφρα), ζτςι κα 

είμαςτε ςε κζςθ να μπορζςουμε να απεγκλωβίςουμε κάποιο άτομο που μπορεί να ζχει 

κλειςτεί μζςα ςτο κάλαμο από τυχόν βλάβθ. 

 Θ χριςθ του ειδικοφ τριγωνικοφ κλειδιοφ επιβάλετε να γίνεται μόνο από 

εξειδικευμζνο προςωπικό για λόγουσ αςφαλείασ.      
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7.3 Προςτατευτικζσ διατάξεισ κατά τησ πτϊςεωσ του θαλάμου και 

υπερτάχυνςησ του κατά την άνοδο 

Το  ςφςτθμα υπερτάχυνςθσ του καλάμου κατά τθν άνοδο και κατά τθν κάκοδο ι θ 

πτϊςθ του καλάμου αποτελείται από τον παρακάτω εξοπλιςμό:  

1. Ρεριοριςτισ ταχφτθτασ (ρεγουλατόροσ), 

2.  Αρπάγθ. 

 

7.3.1. Περιοριςτήσ ταχφτητασ 

 

Ο περιοριςτιρασ ταχφτθτασ είναι μια ςυςκευι θ οποία ελζγχει τθν ταχφτθτα 

λειτουργίασ του ανελκυςτιρα και τοποκετείτε πάντα ςτο πάνω μζροσ του φρεατίου. Εάν ο 

κάλαμοσ κατά τθν κίνθςθ του ανελκυςτιρα υπερβεί τθν ονομαςτικι του ταχφτθτα κατά 

15%, τότε θ τροχαλία του περιοριςτιρα ταχφτθτασ κα μπλοκάρει με τθ βοικεια ενόσ 

φυγοκεντρικοφ μθχανιςμοφ ζτςι κα ακινθτοποιθκεί το ςυρματόςχοινο τθσ και κα τεκεί ςε 

λειτουργία θ ςυςκευι τθσ αρπάγθσ. 

Ο ρεγουλατόροσ (περιοριςτιρασ ταχφτθτασ), μζςω του διακόπτθ (contact) που διακζτει 

διακόπτει τθν λειτουργία του κινθτιριου μθχανιςμοφ προτοφ θ ταχφτθτα του καλάμου κατά 

τθν κίνθςθ του (κατά τθν κάκοδο ι κατά τθν άνοδο) φκάςει τθν ταχφτθτα ενεργοποίθςθσ 

του. Ο χρόνοσ απόκριςθσ του ρεγουλατόρου πρζπει να είναι εξαιρετικά ςφντομοσ πριν τθν 

ενεργοποίθςθ του, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ ανάπτυξθ επικίνδυνθσ ταχφτθτα. Θ ταχφτθτα 

ενεργοποίθςθσ του ρεγουλατόρου, όπου κα ενεργοποιιςει τθν ςυςκευι αρπάγθσ του 

αντίβαρου ι του βάρουσ αντιςτάκμιςθσ, κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από αυτιν τθσ 

ςυςκευισ αρπάγθσ του καλάμου, χωρίσ όμωσ να υπερβεί το 10%.  

Πταν ο κάλαμοσ κινείται με τθν ονομαςτικι του ταχφτθτα, τότε θ τροχαλία του 

ρεγουλατόρου περιςτρζφεται με τθ βοικεια ενόσ ςυρματόςχοινου (όπου το ζνα άκρο του 

είναι ςυνδεδεμζνο ςτον κάλαμο και το άλλο καταλιγει ςτθν τροχαλία τάνυςθσ, ζτςι ϊςτε 

να διατθρείται  τεντωμζνο το ςυρματόςχοινο και επομζνωσ να αναπτφςςεται θ απαραίτθτθ 

τριβι ολίςκθςθσ ςτθν τροχαλία). Θ τάνυςθ του ςυρματόςχοινου ςτο κάτω μζροσ του 

ρεγουλατόρου επιβάλετε να γίνεται από βάροσ.  

Θ δφναμθ εφελκυςμοφ που αςκείται ςτο ςυρματόςχοινο του ρεγουλατόρου ςτθν 

περίοδο τθσ ενεργοποίθςθ τοφ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ: 

 Από το διπλάςιο τθσ δφναμθσ ενεργοποίθςθσ τθσ αρπάγθσ, 

 Από 300 Ν. 

Ζπειτα μετά το ξεμπλοκάριςμα τθσ αρπάγθσ ο ρεγουλατόροσ κα πρζπει να επιςτρζφει 

ςτθν κανονικι κατάςταςθ λειτουργίασ ζτςι ϊςτε να μπορεί ο ανελκυςτιρασ να 

λειτουργιςει εφόςον βζβαια ζχει ελεγχτεί πρϊτα από τουσ ςυντθρθτζσ. 

Θ απενεργοποίθςθ του ρεγουλατόρου γίνεται πάντα με από τθν αντίκετθ φορά που 

ενεργοποιικθκε.  

 

 



 
38 

7.3.1.1 Μζρη περιοριςτήρα ταχφτητασ (ρεγουλατόροσ) 

 

Ο περιοριςτιρασ ταχφτθτασ αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

 υκμιςτισ ταχφτθτασ, 

 Σφςτθμα πρόςδεςθσ του ςυρματόςχοινου του ρυκμιςτι το οποίο ενεργοποιεί τθν 

αρπάγθ, 

 Τροχαλία τανφςεωσ, 

 Ζκκεντρο τροχαλίασ με εγκοπζσ, 

 Συρματόςχοινο προςδεμζνο ςτο κάλαμο, 

 Διακόπτθ (contact). 

 

 
 

Εικόνα 7.1 Αριςτερά: Ράνω μζροσ περιοριςτιρα ταχφτθτα, (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 

Δεξιά: Κάτω μζροσ περιοριςτιρα ταχφτθτασ. 

 

7.3.1.2 Γενικότερα για τον περιοριςτήρα ταχφτητασ  

Ο περιοριςτιρασ ταχφτθτασ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ για τθν φόρα περιςτροφισ 

του ςτθν οποία αντιςτοιχεί θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ αρπάγθσ (όπωσ φαίνεται και ςτθν 

αριςτερι φωτογραφία), ακόμα επιβάλλεται να είναι ςε προςιτό ςθμείο ϊςτε να μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ επικεϊρθςθ και θ ςυντιρθςθ.                                                                                           

Επίςθσ όταν ο κάλαμοσ του ανελκυςτιρα κινείται με κανονικι ταχφτθτα τότε θ 

τροχαλία του ρυκμιςτι ςτρζφεται ταυτόχρονα με το ςυρματόςχοινο ςυςχετίςεϊσ τθσ με το 

κάλαμο όπου το ςυρματόςχοινο αυτό ζχει ονομαςτικι διάμετρο τουλάχιςτον 6mm και 

ςυντελεςτι αςφαλείασ το λιγότερο 8.  
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Τζλοσ θ ςχζςθ μεταξφ τθσ διαμζτρου τριβισ και τθσ διαμζτρου του περιοριςτιρα 

είναι Dτρ≥30*dπερ.τ. 

 

 
 

χήμα 7.2 Μζρθ που αποτελείται ζνασ περιοριςτιρασ ταχφτθτασ (πρόςοψθ και πλαγία 

όψθ), Ρθγι: Σελλοφντοσ Β. 

 

Πίνακασ 7.1 

Νο Περιγραφή 

1 Σφςτθμα μθχανικισ εμπλοκισ κίνθςθσ, 
2 Ελαςτικόσ τροχόσ, 

3 Συρματόςχοινο περιοριςτιρα ταχφτθτοσ, 

4 Στακερόσ δίςκοσ με οδοντϊςεισ, 

5 Ζκκεντροσ κφλινδροσ, 
6 Αυλάκι ολίςκθςθσ ςυρματοςχοίνου, 

7 Δοκιμαςτικό αυλάκι ολίςκθςθσ ςυρματοςχοίνου, 

8 Ελατιριο περιοριςτιρα ταχφτθτοσ. 

 

7.3.1.3 Σαχφτητεσ ενεργοποίηςησ περιοριςτήρα ταχφτητασ 

 

Ππωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ για να τεκεί ςε λειτουργία θ αρπάγθ κα πρζπει ο 

κάλαμοσ να υπερβεί τθν ονομαςτικι του ταχφτθτα κατά 15% (εφόςον βεβαία πρϊτα ζχει 

μπλοκάρει ο ρεγουλατόροσ) και μικρότερθ του: 

 0,8 m/s για ςυςκευζσ αρπάγθσ ακαριαίασ πζδθςθσ (εκτόσ από τθσ τφπου κυλίνδρου 

που ζχουν 0,63 m/s). 

 1,0 m/s για ςυςκευζσ αρπάγθσ ακαριαίασ πζδθςθσ τφπου κυλίνδρου. 

 1,5 m/s για ςυςκευζσ αρπάγθσ ακαριαίασ πζδθςθσ με απόςβεςθ κακϊσ και για 

ςυςκευζσ προοδευτικισ πζδθςθσ, όταν οι ονομαςτικζσ ταχφτθτεσ δεν υπερβαίνουν 

το 1,0 m/s. 

 1,25 ∙ v +  , ςε m/s, για ςυςκευζσ αρπάγθσ προοδευτικισ πζδθςθσ, όταν οι 

ονομαςτικζσ ταχφτθτεσ υπερβαίνουν το 1,0 m/s. 
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7.4 Αρπάγη ανελκυςτήρα 

 

Σε όλουσ τουσ ανελκυςτιρεσ επιβάλετε να υπάρχει ςυςκευι αρπάγθσ θ οποία κα 

μπορεί να ενεργιςει είτε κατά τθν άνοδο είτε κατά τθν κάκοδο του καλάμου, κφριοσ ςτόχοσ 

τθσ είναι να ςταματιςει και να ςυγκρατιςει ςταματθμζνο τον κάλαμο πάνω ςτουσ οδθγοφσ 

όταν μεταφζρει το ονομαςτικό του φορτίο με τθν ταχφτθτα ενεργοποίθςθσ του 

περιοριςτιρα ταχφτθτασ, ζτςι εάν κατά τθν διάρκεια που κινείτε ο ανελκυςτιρασ προκλθκεί 

υπερτάχυνςθ του καλάμου (πικανότατα κα οφείλεται ςε κραφςθ ςυρματοςχοίνων ι φκορά 

τθσ τροχαλίασ τριβισ) τότε το ςυρματόςχοινο του ρεγουλατόρου το οποίο είναι περαςμζνο 

ςτθν τροχαλία τάνυςθσ, ζλκει τον μοχλό τθσ αρπάγθσ με τον οποίο είναι ςυνδεμζνο και 

ςτθν ςυνζχεια ενεργοποιείται θ αρπάγθ θ οποία ςφθνϊνεται πάνω ςτουσ οδθγοφσ με λίγα 

λόγια οι ςφινεσ ζλκονται προσ τα μζςα και ςφίγγουν οι ςιαγϊνεσ τθσ ςυςκευισ αρπάγθσ, 

ςυγχρόνωσ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ αρπάγθσ ενεργοποιείτε θ θλεκτρικι διάταξθ 

αςφαλείασ με άμεςο αποτζλεςμα τθν διακοπι λειτουργίασ του κινθτιριου μθχανιςμοφ για 

τθν ακρίβεια πρϊτα ενεργοποιείτε θ θλεκτρικι διάταξθ και ζπειτα ακολοφκα θ μθχανικι. 

Θ ςυςκευι τθσ αρπάγθσ μπορεί να τοποκετθκεί είτε πάνω ςτο κάλαμο είτε κάτω 

από αυτόν, ςε ανελκυςτιρεσ με μεγάλθ ονομαςτικι ταχφτθτα προτιμάτε θ αρπάγθ να 

τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ του καλάμου ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που ζχουμε αςτοχία 

υλικοφ των κοχλιϊν ςφνδεςθσ που ςυγκρατοφν τισ πλαϊνζσ ντίηεσ με το άνω και κάτω μζροσ 

του πλαιςίου θ αρπάγθ να μπορεί να ςυγκρατιςει τον κάλαμο ςτουσ οδθγοφσ, ενϊ ςε άλλθ 

περίπτωςθ θ αρπάγθ με το πάνω μζροσ του πλαιςίου κα μπλοκάρει ςτουσ οδθγοφσ ενϊ ο 

κάλαμοσ κα κινείτε ςε ελεφκερθ πτϊςθ προσ τα κάτω με αποτζλεςμα να προκλθκεί 

ατφχθμα ςε περίπτωςθ που υπάρχει επιβάτθσ μζςα. 

 

 

 
Εικόνα 7.2  Ενεργοποίθςθ ςυςκευισ αρπάγθσ, Ρθγι: Wittur. 
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7.4.1 Κατηγορίεσ ςυςκευϊν αρπάγησ 

Ανάλογα τθσ ονομαςτικισ ταχφτθτασ ζχουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ ςυςκευϊν 

αρπάγθσ. 

 Αρπάγθ ακαριαίασ πζδθςθσ, χρθςιμοποιείται ςε ανελκυςτιρεσ που θ ονομαςτικι 

τουσ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει τα 0,63 m/s, 

 Αρπάγθ ακαριαίασ πζδθςθσ με απόςβεςθ, χρθςιμοποιείται ςε ανελκυςτιρεσ που θ 

ονομαςτικι τουσ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει το 1 m/s, 

 Αρπάγθ προοδευτικισ πζδθςθσ, χρθςιμοποιείται ςε ανελκυςτιρεσ που ζχουν 

ονομαςτικι ταχφτθτα μεγαλφτερθ από 1 m/s. 

Εάν ο κάλαμοσ περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία ςυςκευζσ αρπάγθσ, τότε 

επιβάλλετε όλεσ να είναι προοδευτικισ πζδθςθσ. 

 

7.5 Προςκρουςτήρεσ 

Βάςθ τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ οι ανελκυςτιρεσ πρζπει να περιλαμβάνουν 

προςκρουςτιρεσ (πάφεσ) για τον κάλαμο και το αντίβαρο, οι οποίεσ τοποκετοφνται ςτον 

πυκμζνα του φρεατίου και ςτερεϊνονται πάνω ςε μεταλλικι βάςθ όπωσ ςτο ςχιμα 

παρακάτω. 

 
                                     χήμα 7.3 Μεταλλικι βάςθ (Ρθγι Doppler). 

Όπου: 

Πίνακασ 7.2 

Νο                                       Περιγραφή 

1 Ελαςτικόσ προςκρουςτιρασ, 

2 Άνω κοιλοδοκόσ βάςθσ προςκρουςτιρα, 

3 Κοχλία ςτερζωςθσ, 

4 Βάςθ ανάρτθςθσ, 

5 Σφνδεςθ μεταξφ βάςθσ ανάρτθςθσ και βάςθσ προςκρουςτιρα, 

6 Κάτω κοιλοδοκόσ βάςθσ προςκρουςτιρα, 

7 Ρείροι τελικισ ςφνδεςθσ. 
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Σκοπόσ αυτϊν είναι θ απορρόφθςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε περίπτωςθ 

υπερδιαδρομισ του καλάμου και του αντίβαρου ςτισ τελευταίεσ ςτάςεισ, θ απορρόφθςθ 

τθσ ενζργειασ από τουσ προςκρουςτιρεσ χαρακτθρίηεται από το γεγονόσ ότι ο κάλαμοσ κα 

πρζπει να ακινθτοποιθκεί ςτο πλιρεσ φορτίο του, με επιβράδυνςθ μικρότερθ από τθν 

επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ αυτοφ.  

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί μια υπερδιαδρομι είναι οι 

παρακάτω: αςτοχία λειτουργίασ διακόπτθ ςτάςεωσ και τζρματοσ διαδρομισ, μθ 

ρυκμιςμζνα φρζνα του κινθτιριου μθχανιςμοφ κλπ. 

 

Σφποι και χαρακτηριςτικά προςκρουςτήρων 

 

Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ:81-1&2 οι προςκρουςτιρεσ διακρίνονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ τισ οποίεσ κα αναλφςουμε παρακάτω: 

 

1) Προςκρουςτήρεσ ςυςςϊρευςησ ενζργειασ, οι οποίοι διαχωρίηονται ςτισ εξισ δφο 

υποκατθγορίεσ οποφ και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ θ ονομαςτικι ταχφτθτα 

λειτουργίασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 1m/s και μικρότερθ από 1,6m/s: 

 

 Προςκρουςτήρεσ µε γραµµικά χαρακτηριςτικά: Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα αυτισ 

τθσ υποκατθγορίασ προςκρουςτιρων είναι πωσ θ ςυνολικι τουσ διαδρομι 

επιβάλλετε να είναι ίςθ με το διπλάςιο του φψουσ αναπιδθςθσ από τθν ενζργεια 

τθσ βαρφτθτασ που αντιςτοιχεί ςτο 115% τθσ ονομαςτικισ ταχφτθτασ 0,135∙v2  με τθ 

διαδρομι εκφραςμζνθ ςε m και επιπλζον να μθν είναι μικρότερθ των 65mm πάρα 

μόνο μεγαλφτερθ. 

 

 Προςκρουςτήρεσ με μη γραμμικά χαρακτηριςτικά 

 Οι προςκρουςτιρεσ αυτισ τθσ υποκατθγορίασ εμφανίηουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

  

 a)  Μζςθ επιβράδυνςθ καλάμου μικρότερθ του 1gn όταν αυτόσ προςκροφςει με 

πλιρεσ φορτίο ςτον προςκρουςτιρα (πάφα) με ελεφκερθ πτϊςθ και με ταχφτθτα 

ίςθ με το 115% τθσ ονομαςτικισ, 

b)   Ταχφτθτα επαναφοράσ καλάμου <1m/s, 

c)   Επιβράδυνςθ μεγαλφτερθ από 2,5gn θ οποία δεν πρζπει να ξεπερνά τθν διάρκεια 

των 0,04s μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ. 

 

2) Προςκρουςτήρεσ τφπου ςυςςϊρευςησ ενζργειασ με επιβραδυνόμενη επαναφορά 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προςκρουςτιρων παρουςιάηει τα ίδια χαρακτθριςτικά 

με τουσ προςκρουςτιρεσ με γραμμικά χαρακτθριςτικά όμωσ χρθςιμοποιείται ςε 

ανελκυςτιρεσ με ονομαςτικι ταχφτθτα μεγαλφτερθ από 1,6m/s.  
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       3)    Προςκρουςτήρεσ τφπου ςκεδάςεωσ ενζργειασ 

  

Αφτθ θ κατθγορία προςκρουςτιρων παρουςιάηει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Θ ςυνολικι τουσ διαδρομι επιβάλλετε να είναι ίςθ με το διπλάςιο του φψουσ 

αναπιδθςθσ από τθν ενζργεια τθσ βαρφτθτασ που αντιςτοιχεί ςτο 115% τθσ 

ονομαςτικισ ταχφτθτασ 0,0674 ∙ v2 τζλοσ θ διαδρομι είναι εκφραςμζνθ ςε m. 

 Εάν ςτισ ακραίεσ ςτάςεισ τθσ διαδρομισ του ανελκυςτιρα υπάρχει διάταξθ ελζγχου 

επιβράδυνςθσ για τον υπολογιςμό τθσ διαδρομισ του προςκρουςτιρα τότε 

χρθςιμοποιείται θ ταχφτθτα του καλάμου αντί τθσ ονομαςτικισ του, τθν διάρκεια 

που ζρχεται ςε επαφι ο κάλαμοσ με τον προςκρουςτιρα.  

 

Για τον ςυγκεκριμζνο τφπο προςκρουςτιρα γνωρίηουμε πωσ θ διαδρομι κα πρζπει να 

είναι μεγαλφτερθ: 

 

 Εάν θ ονομαςτικι ταχφτθτα του ανελκυςτιρα υπερβαίνει τα 4m/s τότε το ζνα τρίτο 

τθσ διαδρομισ κα πρζπει να είναι μικρότερο από 0,54m. 

 Εάν θ ονομαςτικι ταχφτθτα του ανελκυςτιρα δεν υπερβαίνει τα 4m/s τότε το μιςό 

τθσ διαδρομισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 0,42m/s. 
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Κεφάλαιο 8ο    

8.1 Παρουςίαςη εξαρτημάτων ηλεκτρομηχανικοφ ανελκυςτήρα 

 
Οι θλεκτρομθχανικοί ανελκυςτιρεσ λαμβάνουν ςυνικωσ εφαρμογι ςε πολυϊροφα 

κτιρια, θ κίνθςθ των ανελκυςτιρων αυτϊν βαςίηεται ςε ζναν θλεκτρικό κινθτιρα 

ανεξάρτθτα από το φψοσ του κτιρίου, του φορτίου και των ταχυτιτων. 

Ππωσ ζχουμε αναφζρει και πιο πριν οι θλεκτρομθχανικοί ανελκυςτιρεσ 

διακρίνονται ςε ανελκυςτιρεσ φορτίων και ανελκυςτιρεσ ατόμων.  

Ακόμα είναι ικανοί να ανυψϊςουν φόρτια από 150kg μζχρι και 15000kg. 

Ο θλεκτρομθχανικόσ ανελκυςτιρασ αποτελείται από ζνα κάλαμο όπου ςυνικωσ 

είναι αναρτθμζνοσ με ςυρματόςχοινα από μια τροχαλία τριβισ θ οποία οδθγείται από ζναν 

κινθτιριο μθχανιςμό και το βάροσ του καλάμου εξιςορροπείται από ζνα αντίβαρο (όπωσ κα 

δοφμε και παρακάτω ςτθν εξίςωςθ που ακολουκεί). 

 
Εικόνα 8.1 Θλεκτρομθχανικόσ ανελκυςτιρασ (πθγι Otis) 

Fcounterweight= P + 0,5 ∙ Q 

Fcounterweight :Βάροσ του αντίβαρου, 

P : Βάροσ άδειου καλάμου μαηί με τα ςυρματόςχοινα και τθν τροχαλία, 

Q : Ωφζλιμο Βάροσ. 

Στθν ουςία το αντίβαρο είναι ίςο με το βάροσ του καλάμου (P) ςυν το 50% του ωφζλιμου 

φορτίου Q, το οποίο μποροφμε να το υπολογίςουμε με τθν παρακάτω ςχζςθ: 

Q = 75∙ Ν 

Ν : Ορίηεται ο αρικμόσ των ατόμων που μεταφζρει ο ανελκυςτιρασ (το κάκε άτομο 

υπολογίηεται ότι ηυγίηει 75 kg). 
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Σκοπόσ του αντίβαρου είναι να διατθριςει ικανοποιθτικά τεντωμζνα τα 

ςυρματόςχοινα ζτςι ϊςτε να αναπτυχκεί επαρκισ πρόςφυςθ ςτο ςφςτθμα ανάρτθςθσ, 

καλάμου και τροχαλίασ. Θ αίτια που γίνεται αυτι θ διαςταςιολόγθςθ με τον ςυγκεκριμζνο 

τρόπο ζχει ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα και με τθν ανάλυςθ τθσ 

κυκλοφορίασ του.  

Ακόμα με τθ ςωςτι αντιςτάκμιςθ του βάρουσ του καλάμου με το αντίβαρο 

επιτυγχάνεται μείωςθ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.                                    Επίςθσ 

ςφμφωνα με μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ζχει παρατθρθκεί πωσ φορτίο γφρω ςτο 

50% του ωφζλιμου φορτίου εμφανίηεται ςε πολφ μεγάλθ ςυχνότθτα, ζτςι θ ονομαςτικι 

ιςχφσ του κινθτιρα είναι χαμθλότερθ οπότε το μζγιςτο φορτίο που είναι απαραίτθτο να 

ανυψϊςει είναι το μιςό του ονομαςτικοφ φορτίου. 

Αυτό μποροφμε να τα καταλάβουμε ακόμα καλφτερα από τθν παρακάτω ςχζςθ 

όπου βάςθ αυτισ προζκυψαν όςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγουμζνθ παράγραφο: 

Fmax = (κάλαμοσ + ωφζλιμο) – αντίβαρο 

Fmax = (P + Q) – Fcounterweight = (P + Q) – (P + 0,5 ∙ Q) = 
Q

2
   

Ζχοντασ ανακάλυψθ τα ςυςτιματα οδιγθςθσ κινθτιρων με μεταβλθτι ςυχνότθτα 

ςυναντάμε ςτο εμπόριο επαγωγικοφσ κινθτιρεσ AC, ςφγχρονουσ κινθτιρεσ και κινθτιρεσ 

μόνιμου μαγνιτθ.  

Τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα είναι ςε κζςθ να προςφζρουν κατά τθ λειτουργία τουσ 

ιδανικζσ ςυνκικεσ κίνθςθσ με ομαλι επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ όπωσ ακόμα και υψθλι 

ακρίβεια ςε ςφγκριςθ με τα κλαςςικά κιβϊτια ταχυτιτων. 

 Ο μειωτιρασ τοποκετείται ανάμεςα ςτθν τροχαλία και τον κινθτιρα με ςκοπό τθν 

μείωςθ τθσ περιςτροφικισ ταχφτθτασ τθσ τροχαλίασ τριβισ και τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ 

του καλάμου. 
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8.2 Εξαρτήματα ηλεκτρομηχανικοφ ανελκυςτήρα 

 

Βάςθ των παρακάτω εξαρτθμάτων και ςε ςυνεργαςία αυτϊν ςτθρίηεται θ ςωςτι και 

αςφαλισ λειτουργία του θλεκτρομθχανικοφ ανελκυςτιρα. 

• Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ, 

• Βάςθ κινθτιριου μθχανιςμοφ, 

• Ρίνακασ χειριςμοφ, 

• Ρίνακασ κίνθςθσ - φωτιςμοφ, 

• Κανάλια καλωδίων, 

• Ρεριοριςτιρασ ταχφτθτοσ (ρεγουλατόροσ), 

• Συρματόςχοινα, 

• Φρεάτιο, 

• Οδθγοί καλάμου - αντίβαρου, 

• Ρλαίςιο καλάμου - αντίβαρου, 

• Χειριςτιρια επικεϊρθςθσ, 

• Θφρεσ φρζατοσ, 

• Θφρεσ καλάμου, 

• Θάλαμοσ, 

• Στθρίγματα οδθγϊν, 

• Σφςτθμα αρπάγθσ, 

• Ρροςκρουςτιρεσ, 

• Φϊτα φρζατοσ, 

• Καλωδίωςθ ανελκυςτιρα, 

• Σφςτθμα μανδάλωςθσ κυρϊν, 

• Κομβιοδόχεσ καλάμου - ορόφων, 

• Ρροςτατευτικζσ διατάξεισ αςφαλείασ. 

 

Για τα περιςςότερα από τα εξαρτιματα που αναφερκικαν παραπάνω ζχει δοκεί εξθγιςει 

για τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, τα υπόλοιπα κα αναλυκοφν ςτθν πορεία. 
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8.3 Κινητήριοι μηχανιςμοί 

 

Είναι το μζςο με το οποίο παρζχεται θ κίνθςθ ςτουσ θλεκτρομθχανικοφσ 

ανελκυςτιρεσ. Οι ανελκυςτιρεσ με θλεκτρικό κινθτιρα χρθςιμοποιοφνται ςε όλεσ τισ 

εφαρμογζσ δίχωσ κάποιο περιοριςμό ςτθν λειτουργία τουσ (όςον αφορά τθν ταχφτθτα, το 

φψοσ μετακίνθςθσ και το φορτίο μετακίνθςθσ). 

Με τθν πάροδο των χρόνων εξελίχκθκε θ επιςτιμθ των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ και 

ςτθν τζχνθ του ανελκυςτιρα ειςιχκθκαν και επικράτθςαν οι επαγωγικοί κινθτιρεσ 

εναλλαςςομζνου ρεφματοσ ι τον ςφγχρονων κινθτιρων μόνιμου μαγνιτθ οι οποίοι 

παρζχουν ιδανικζσ ςυνκικεσ κίνθςθσ με ομαλι επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ όπωσ ακόμα 

και υψθλι ακρίβεια (Οι δυο αυτζσ κατθγορίεσ κινθτιρων που αναφζραμε κα αναλυκοφν 

παρακάτω). 

 

Οι ανελκυςτιρεσ με θλεκτρικό κινθτιρα χωρίηονται ςε δφο υποκατθγορίεσ: 

 

a. Κινητήρεσ με κιβϊτιο ταχυτήτων ή μειωτήρα, 

b. Κινητήρεσ χωρίσ κιβϊτιο ταχυτήτων ή μειωτήρα. 

 

 Κινητήρεσ με κιβϊτιο ταχυτήτων ή μειωτήρα 

 

Αυτό το είδοσ κινθτιρα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςε κτιρια (από 5 ζωσ 20 ςτάςεων) 

όπου δεν υπάρχει απαιτιςει για πολφ μεγάλεσ ταχφτθτεσ (0,3 m/s ζωσ 2,5 m/s).  

Θ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ του κινθτιρα μζςω του μειωτιρα επιτρζπει τθν χριςθ 

μικρότερων και οικονομικότερων κινθτιρων οι οποίοι μποροφν να παράγουν τθν 

απαιτοφμενθ ροπι κακϊσ λειτουργοφν ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ.  

Στο ςυςτιματα κινθτιρα-μειωτιρα-τροχαλίασ το πιο ςφνθκεσ κιβϊτιο είναι το 

τφπου ατζρμονα το οποίο ζχει χαμθλό βακμό απόδοςθσ ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

κυρίωσ ςε καινοφριεσ εγκαταςτάςεισ ζχει αντικαταςτακεί από το αντίςτοιχο τφπου 

ζλικα.  

Το υλικό με το οποίο καταςκευάηεται το κιβϊτιο τφπου ατζρμονα είναι από 

χρωμονικελιοφχο χάλυβα με επιφανειακι ςκλιρυνςθ ζτςι ϊςτε να υφίςταται ανεκτι 

ελαςτικότθτα ςτο εςωτερικό του κοχλία ενϊ θ ςτεφάνθ του οδοντωτοφ τροχοφ 

καταςκευάηεται από φωςφοροφχο ορείχαλκο ι από άλλα κράματα.  

Το ςφςτθμα ατζρμονα κοχλία – κορϊνα πρζπει να είναι βουτθγμζνο μζςα ςε 

λιπαντικό λάδι εντόσ του κιβωτίου ταχυτιτων.  

Για να ζχουμε μετάδοςθ ενζργειασ από το ςϊμα του τροχοφ ςτθ ςτεφάνθ κα πρζπει 

να υπάρχουν εφαρμοςτοί κοχλίεσ ι δακτφλιοι οι οποίοι κα υποβάλλονται ςε διάτμθςθ 

με περαςτοφσ κοχλίεσ, ακόμα αυτό το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι καλά ςυνδεδεμζνο 

διότι ςε περίπτωςθ που υπάρξει χαλάρωμα τότε κα είναι πικανόν να προκλθκοφν 

βαρφτατεσ ηθμιζσ ςε αυτό όπωσ επίςθσ και να προκαλζςει ςοβαρό ατφχθμα ςτουσ 

επιβαίνοντεσ. 
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Θ κζςθ που λαμβάνει ο ατζρμονασ κοχλίασ μζςα ςτο κιβϊτιο μπορεί να είναι είτε 

πάνω είτε κάτω από τον οδοντωτό τροχό, ςυνικωσ τοποκετείται από πάνω για 

εξοικονόμθςθ χϊρου και για καλφτερθ ςτεγανοποίθςθ λόγω εκροισ λαδιϊν από τα 

ζδρανα. 

 

 Κινητήρεσ χωρίσ κιβϊτιο ταχυτήτων ή μειωτήρα 

 

Αυτό το είδοσ κινθτιρα χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε πολυϊροφα κτίρια που 

απαιτοφνται υψθλζσ ταχφτθτεσ από 2,5 m/s ζωσ 10 m/s, όμωσ με το πζραςμα των 

χρονϊν είχαμε εξζλιξθ των ςυςτθμάτων αυτϊν με αποτζλεςμα να είναι εφικτό να 

χρθςιμοποιθκοφν ακόμα και ςε μεςαίου φψουσ κτίρια με χαμθλότερεσ τιμζσ ταχφτθτασ 

από 2,5 m/s.  

Ακόμα θ εξζλιξθ των κινθτιρων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με κινθτιρεσ μόνιμου μαγνιτθ 

είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ του μεγζκουσ και του ςχιματοσ τουσ ζτςι ζγινε 

εφικτι θ τοποκζτθςθ τουσ απ’ευκείασ μζςα ςτο φρεάτιο με αποτζλεςμα ακόμθ και αν 

δεν υπάρχει μθχανοςτάςιο να μπορεί να υπάρξει ανελκυςτιρασ. 

Στα ςυςτιματα ανελκυςτιρα χωρίσ κιβϊτιο ταχυτιτων θ τροχαλία τριβισ οδθγείται 

κατευκείαν από τον κινθτιρα οπότε οι απϊλειεσ του ςυςτιματοσ κινθτιρα - τροχαλίασ 

περιορίηονται αρκετά λόγω τθσ ζλλειψθσ του κιβωτίου. 

Ο κινθτιρασ και θ τροχαλία περιςτρζφονται με τθν ίδια ταχφτθτα για αυτόν τον λόγο 

ο κινθτιρασ πρζπει να περιςτρζφεται με χαμθλι ταχφτθτα. Επομζνωσ θ ταχφτθτα του 

καλάμου εξαρτάται από τον αρικμό των πόλων του κινθτιρα και από τθν διάμετρο τθσ 

τροχαλίασ. 

 

 

 

 
Εικόνα 8.2 Αριςτερά: Κινθτιρασ με μειωτιρα, Δεξιά: Κινθτιρασ χωρίσ μειωτιρα (πθγι: 

Otis) 
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8.4 Μζρη κινητήριου μηχανιςμοφ με μειωτήρα 

 

Ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ με μειωτιρα αποτελείται από τα εικονιηόμενα μζρθ: 

 
χήμα 8.1 Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ με μειωτιρα 

 

Πίνακασ 8.1 

α.α Μζρη κινητήριου μηχανιςμοφ 

1 Σφςτθμα πζδθςθσ, 

2 Θλεκτροκινθτιρασ, 

3 Αντικραδαςμικά λάςτιχα, 

4 Τροχαλία εκτροπισ, 

5 Τροχαλία τριβισ, 

6 Μειωτιρασ ςτροφϊν. 
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1. φςτημα πζδηςησ (φρζνο) 

 

Το ςφςτθμα πζδθςθσ του κινθτιριου μθχανιςμοφ λειτουργεί θλεκτρικά και αποτελείται 

από ζναν θλεκτροµαγνιτθ που λειτουργεί ςτα 110V DC, δφο μπράτςα που φζρουν 

φερµουίτ ςτο εςωτερικό τουσ και ζνα ςφςτθμα μοχλϊν. 

Πταν ο θλεκτροµαγνιτθσ δεν είναι υπό τάςθ, τότε τα μπράτςα εφαρμόηουν µια ροπι 

πζδθςθσ (κλείνουν) ςτο τφμπανο του άξονα και ο ανελκυςτιρασ ακινθτοποιείται, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ όταν είναι υπό τάςθ τότε ‘‘ανοίγουν’’ τα μπράτςα και ελευκερϊνεται 

το τφμπανο.  

Θ ροπι που αναφζραμε προθγοφμενοσ εξαςφαλίηεται µε τθ βοικεια δφο ελατθρίων και 

ενόσ παξιμαδιοφ ρφκμιςθσ (περικοχλίου). 

Ο τρόποσ λειτουργίασ του φρζνου βαςίηεται ςτθν πίεςθ των ςιαγϊνων επάνω ςτον δίςκο, 

ζτςι ανάμεςα ςτισ ςιαγϊνεσ και τον δίςκο δθμιουργείται μια δφναμθ τριβισ με φορά 

αντίκετθ τθσ φοράσ περιςτροφισ του δίςκου. Το μζγεκοσ τθσ δφναμθσ αυτισ εξαρτάται από 

τθ δφναμθ τθσ πίεςθσ και από το υλικό τθσ επζνδυςθσ των ςιαγϊνων. 

 

Ροπή ςτρζψησ και ροπή πζδηςησ 

  

Θ ροπή ςτρζψησ ( μπορεί να χαρακτθριςτεί και ωσ ροπή φορτίου όταν θ δφναμθ 

αυτι προκφπτει από το φορτίο) παρατθρείτε όταν ςε ζνα δίςκο επζμβει μια δφναμθ που 

τείνει να τον περιςτρζψει, ενϊ θ ροπι πζδθςθσ επιβάλλετε να εξουδετερϊνει τθ ροπι 

ςτρζψθσ. Ακόμα ο ςυντελεςτισ αςφαλείασ κα πρζπει να είναι περίπου 1,5 με 2 φορζσ 

μεγαλφτεροσ από τθν ροπι του φορτίου.   

Για παράδειγμα: ζχοντασ ζνα δίςκο με διάμετρο 25cm και θ δφναμθ ζχει τθν τιμι 100 KP 

τότε θ ροπή ςτρζψησ κα ζχει τθν τιμι: 

Mb = 100 KP * 12,5 cm = 1250 Kpcm = 12,5 Kpm. 

Ενϊ θ ροπι πζδθςθσ ενόσ φρζνου με δφο ςιαγόνεσ είναι: 

Mb = 2 * δφναμθ τριβισ *R 

R: Ακτίνα δίςκου. 

Επιπλζον εάν χρειάηεται να αυξιςουμε τθν ροπι πζδθςθσ μποροφμε: 

a. Να αυξιςουμε το βάροσ, 

b. Να τοποκετιςουμε επζνδυςθ με μεγαλφτερο ςυντελεςτι τριβισ, 

c. Με ςφςφιξθ των περικοχλίων ρφκμιςθσ. 

 

Οι επιφάνειεσ του δίςκου κα πρζπει να είναι λείεσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε μικρότερθ 

φκορά από τθν τριβι. 
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Ακόμα για να ζχουμε μια αςφαλι και ομαλι λειτουργία του φρζνου επιβάλλεται να 

τθροφνται τα παρακάτω: 

 

1) Το φρζνο να μθ ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε να εφαρμόηει πολφ ςκλθρά, διότι 

παρουςιάηονται ςθμαντικζσ επιβραδφνςεισ, 

2) Θ τάςθ που κα εφαρμόηει το ελατιριο κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 

προςαρμόηεται ςυμφϊνα με τθν φκορά τθσ επζνδυςθσ που οφείλεται ςτθν τριβι, 

3) Οι ςιαγόνεσ του φρζνου κα πρζπει να απομακρφνονται ομοιόμορφα από τον δίςκο. 

Επιπλζον το ςφςτθμα πζδθςθσ επιβάλλεται να ενεργοποιθκεί ςε περίπτωςθ που 

διακοπεί κάποιο από τα ςυςτιματα αςφαλείασ ι ακόμα και όταν ζχουμε διακοπεί τθσ 

ρεφματοσ. 

 
χήμα 8.2 Μζρθ φρζνου. 

Πίνακασ 8.2 

Οποφ 

 

 

 

 

 

2. Ηλεκτροκινητήρασ: 

Ππωσ αναφζραμε και προθγοφμενοσ οι επαγωγικοί κινητήρεσ και οι κινητήρεσ μόνιμου 

μαγνήτη είναι αυτοί που ζχουν επικρατιςει ςτθν αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1&2 Αςφάλειεσ 

3 Ρθνίο 

4 Κοχλίασ 

5 Ρεριλαίμιο 

6 Κοχλίασ 
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Επαγωγικοί κινητήρεσ (Α.Σ.Κ. Βραχυκυκλωμζνου Δρομζα) 

 

Είναι από τουσ επικρατζςτερουσ κινθτιρεσ που ςυμβάλουν ςτθν λειτουργία των 

ανελκυςτιρων και αυτό διότι ζχουν χαμθλότερο κόςτοσ, μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα και 

κυρίωσ αυξθμζνθ απόδοςθ. 

Για να κινθκεί ο μειωτιρασ χρθςιμοποιοφμαι ζναν επαγωγικό κινθτιρα όπου ο άξονασ 

του ςυνδζεται με τθν τροχαλία τριβισ μζςω μειωτιρα ςτοφϊν. Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ 

διακρίνονται ςε τρεισ τφπουσ: 

 Κινθτιρασ μίασ ταχφτθτασ, 

 Κινθτιρασ δφο ταχυτιτων, 

 Κινθτιρασ που λειτουργεί με τθν βοικεια ςυςτιματοσ μεταβαλλόμενθσ 

ςυχνότθτασ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Κινητήρασ μίασ ταχφτητασ 

 

Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ μίασ ταχφτθτα ςτθν λειτουργία τουσ αποδίδουν ςτακερό 

αρικμό ςτροφϊν ςυνικωσ 1000~1500 rpm. 

Λόγο του ότι ο κινθτιρασ παρζχει μονάχα μια ταχφτθτα ςταματά ακαριαία με τθν 

βοικεια του φρζνου με αποτζλεςμα να παρατθρείται μια αιςκθτι ταλάντωςθ κατά τθν 

ςτάςθ επιπλζον κατά το ςταμάτθμα του ο κάλαμοσ του ανελκυςτιρα αποκλίνει κάποια 

εκατοςτά από τον όροφο.  

Οι κινθτιρεσ αυτοί χρθςιμοποιοφνται για μικρά ονομαςτικά φορτία (ζωσ 300kg) και 

για μικρζσ ταχφτθτεσ (μικρότερεσ από 0,8m/s). 

 

 Κινητήρασ δφο ταχυτήτων 

 

Οι επαγωγικοί αυτοί κινθτιρεσ καταςκευάηονται με δφο τυλίγματα όπου το ζνα 

τφλιγμα δίνει πολλζσ ςτροφζσ 1000~1500 rpm και ζχει λίγουσ πόλουσ ενϊ το άλλο 

υποβιβάηει τισ ςτροφζσ ςυνικωσ από 167 ζωσ 375 rpm και διακζτει πολλοφσ μαγνθτικοφσ 

πόλουσ, με αποτζλεςμα να ζχουμε ζναν κινθτιρα που μπορεί να παρζχει δφο ταχφτθτεσ 

(μικρι ταχφτθτα-μεγάλθ ταχφτθτα) επομζνωσ αποδίδει ςτον ανελκυςτιρα ομαλότερο 

ξεκίνθμα και ςταμάτθμα όπωσ ακόμα και καλφτερθ ιςοςτακμίςει κατά τθν φάςθ τθσ ςτάςθσ 

ςε ςχζςθ με τουσ μονοταχφτουσ.  

Σε αυτοφσ τουσ κινθτιρεσ το ξεκίνθμα και το ςταμάτθμα τουσ γίνεται με τθν μικρι 

ταχφτθτα ενϊ κατά τθν υπόλοιπθ διάρκεια τθσ διαδρομισ λειτουργοφν με τθν μεγάλθ 

ταχφτθτα. 
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 Κινητήρασ με ςφςτημα μεταβαλλόμενησ ςυχνότητασ 

 

Στουσ ςφγχρονουσ ανελκυςτιρεσ θ μεταβολι των ςτροφϊν επιτυγχάνεται 

μεταβάλλοντασ τθν προςδιδόμενθ ςυχνότθτα του κινθτιρα μζςο ενόσ Inverter όπου όταν 

ειςζλκει το 3Φ ρεφμα τθσ γραμμισ ανορκϊνεται ςε ςυνεχζσ και ςτθν ςυνζχεια του δίνεται 

θ ςυχνότθτα που κζλουμε. Ζτςι αντιλαμβανόμαςτε πωσ μεταβάλλοντασ τθν ςυχνότθτα 

μεταβάλουμε τθν ταχφτθτα του ανελκυςτιρα ςυνεπϊσ επιτυγχάνουμε ομαλι επιτάχυνςθ 

και επιβράδυνςθ. 

 

 Κινητήρεσ μόνιμου μαγνήτη (χωρίσ κιβϊτιο ταχυτήτων ή μειωτήρα) 

 

Οι κινθτιρεσ αυτοφ του τφπου αποτελοφνται από δφο κυρία μζρθ τον δρομζα και 

τον ςτάτθ όπου μεταξφ τουσ υπάρχει ζνα διάκενο αζρα το οποίο τοποκετείται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του ςτάτθ και του δρομζα, ζτςι μετά τθν ολοκλιρωςθ του κάκε τμιματοσ 

τοποκετοφνται τα τυλίγματα του ςτάτθ. 

Κφριο χαρακτθριςτικό των κινθτιρων αυτϊν είναι ότι ςτον δρομζα περιλαμβάνονται 

μόνιμοι μαγνιτεσ οι οποίοι δθμιουργοφν το πεδίο διζγερςθσ τθσ μθχανισ και όχι τυλίγματα. 

Θ αλλθλεπίδραςθ των μόνιμων μαγνθτϊν με το πεδίο του ςτάτθ είναι θ αιτία που 

παράγεται θ ροπι. 

Αυτό ςυνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν ρεφματα ςτον δρομζα άρα οφτε ωμικζσ 

απϊλειεσ, επομζνωσ υψθλότεροσ βακμόσ απόδοςθσ και μεγαλφτερθ πυκνότθτα ιςχφοσ και 

ςυντελεςτισ ιςχφοσ λόγω τθσ ζλλειψθσ τυλιγμάτων ςτο δρομζα. 

Ακόμα κάποια από τα πλεονεκτιματα αυτϊν είναι ότι ζχουν μικρό κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ, διότι δεν υπάρχουν ςυλλζκτεσ και ψικτρεσ αποτζλεςμα αυτοφ να 

εκμθδενίηονται τα προβλιματα που προκαλοφν τα ςυγκεκριμζνα εξαρτιματα. 

Επιπλζον παρζχει μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ και καλφτερθ ροπισ προσ 

τθν αδράνεια λόγω του ότι μειϊνεται το ςυνολικό μικοσ τθσ μθχανισ. 

Ρζραν όμωσ από τα πλεονεκτιματα που παρουςιάηουν ζχουν και κάποια 

μειονεκτιματα όπωσ ζνα βαςικό μειονζκτθμα των ςφγχρονων μθχανϊν μόνιμου μαγνιτθ 

είναι πωσ χρειάηονται χαμθλι μζγιςτθ κερμοκραςία για τθν λειτουργία τουσ (150ο C) όπου 

ςε περίπτωςθ που ξεπεραςτοφν τα όρια αυτισ τθσ κερμοκραςίασ κα υπάρξουν ςθμαντικζσ 

απϊλειεσ των ιδιοτιτων του μαγνιτθ. 

Ακόμα ζνα ςοβαρό μειονζκτθμα τουσ είναι το γεγονόσ ότι δεν μποροφν να 

εκκινιςουν κατευκείαν από το δίκτυο, με αποτζλεςμα να απαιτείται θλεκτρονικά 

ελεγχόμενο ςφςτθμα οδιγθςθσ και ςυνεπϊσ να ζχουμε αυξιςει του ςυνολικοφ κόςτοσ του 

ςυςτιματοσ.                                                                                                                 
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Στθν περίπτωςθ των εφαρμογϊν ςε ανελκυςτιρεσ, μιλάμε αποκλειςτικά για 

ςυςτιματα χωρίσ κιβϊτιο ταχυτιτων, όπου θ εκκίνθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ ταχφτθτασ αλλά 

και τθσ κζςθσ γίνεται μζςω ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ ελζγχου (drive), ζτςι θ χριςθ 

των ςφγχρονων μθχανϊν μόνιμου μαγνιτθ ευνοοφνται λόγω του ότι οι εφαρμογζσ των 

ανελκυςτιρων χρθςιμοποιοφν χαμθλζσ ταχφτθτεσ και υψθλζσ ροπζσ διότι παρζχουν τθ 

δυνατότθτα διάταξθσ πολυπολικϊν μθχανϊν χωρίσ να επθρεάηεται τόςο ο βακμόσ 

απόδοςθσ όςο και ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ. 

Αυτι θ κατθγόρια κινθτιρων βάςει των χαρακτθριςτικϊν και των δυνατοτιτων που 

παρουςιάηουν ζχουν τθν δυνατότθτα να παραλείπουν τον χϊρο του μθχανοςτάςιου διότι ο 

θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ (drive) μπορεί να τοποκετθκεί πάνω ςτο ςφςτθμα κινθτιρα-

τροχαλίασ εντόσ του φρεατίου είτε ςτθν άνω είτε ςτθν κάτω απόλθξθ του φρζατοσ με 

αποτζλεςμα να απελευκερϊνει αρκετό χϊρο ςτο κτίριο και ςυνεπϊσ να μειϊνεται το 

καταςκευαςτικό κόςτοσ του κτιρίου, αντίκετα ςε άλλθ κατθγορία κινθτιρα κα ιταν 

αναγκαία θ φπαρξθ μθχανοςταςίου. 

 

 
Εικόνα 8.3 Σφγχρονεσ μθχανζσ μόνιμου μαγνιτθ(ΣΜΜΜ) (“Σερβοκινθτιρια Συςτιματα”, 

Χριςτοσ Μαδεμλισ) 

 

8.5 υςτήματα οδήγηςησ κινητήρων 

 

Με τθν πάροδο των χρόνων ςτισ εφαρμογζσ των ανελκυςτιρων όςον αφορά τον ζλεγχο 

τθσ ταχφτθτασ και τθσ λειτουργίασ τουσ αρχίηουν και κερδίηουν ζδαφοσ τα ςυςτιματα 

οδιγθςθσ των κινθτιρων, αντί των κιβωτίων ταχυτιτων. 

Κφριο πλεονζκτθμα των ςυςτθμάτων οδιγθςθσ, είναι θ μείωςθ των απωλειϊν και ο 

υψθλότεροσ βακμόσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κινθτιρασ-τροχαλίασ, διότι δεν υπάρχουν 

τα γρανάηια και τα μθχανικά μζρθ του κιβωτίου.  

Επιπλζον παρζχουν για τον επιβάτθ καλφτερθ ποιότθτα κίνθςθσ με μεγαλφτερθ άνεςθ 

και πιο ομαλζσ καταςτάςεισ εκκίνθςθσ και πζδθςθσ και αυτό διότι μποροφν να παρζχουν 

ςτον κινθτιρα μεγάλο εφροσ ταχυτιτων.  

Ακόμα ζχουν τθν δυνατότθτα να οδθγιςουν τον κινθτιρα με μεγαλφτερθ ακρίβεια 

κζςθσ κατά τθν ςτάςθ. 
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3. Αντικραδαςμικά λάςτιχα 

 

Σκοπόσ τουσ είναι θ αποφυγι ενοχλθτικϊν κορφβων κατά τθν λειτουργία του 

ανελκυςτιρα. Τα αντικραδαςμικά αυτά λάςτιχα τοποκετοφνται ςτθν βάςθ του κινθτιρα και 

καταςκευάηονται από καουτςοφκ. 

 

4. Σροχαλία εκτροπήσ-τροχαλία τριβήσ 

 

Τόςο θ τροχαλία εκτροπισ όςο και θ τροχαλία τριβισ παρουςιάηουν κοινά 

χαρακτθριςτικά ςτο μόνο πράγμα που διαφζρουν είναι ο ςκοπόσ λειτουργίασ τουσ οποφ 

ςυγκεκριμζνα θ τροχαλία εκτροπισ χρθςιμοποιείται για να αλλάηει κατεφκυνςθ ςτα 

ςυρματόςχοινα. 

Οι τροχαλίεσ επιβάλλεται να τοποκετοφνται ςε μζρθ τα οποία είναι προςβάςιμα και 

αςφαλι για τυχόν εργαςίεσ και ελζγχουσ που πρζπει να εκτελεςκοφν. 

Οι τροχαλίεσ αυτζσ καταςκευάηονται από χυτοςίδθρο και φζρουν εςοχζσ ϊςτε να 

εφαρμόηουν τα ςυρματόςχοινα τα οποία κινοφνται ταυτόχρονα με τισ τροχαλίεσ. 

Οι τροχαλίεσ αυτζσ χαρακτθρίηονται από τθν εξωτερικι τουσ διάμετρο D (mm) και 

φζρουν 3-4 εςοχζσ για τθν εφαρμογι των ςυρματόςχοινων. Πςον αφόρα των υπολογιςμό 

τθσ διαμζτρου τόςο των τροχαλιϊν όςο και των ςυρματόςχοινων δίνεται από τθν 

παρακάτω ςχζςθ:  

Dτρ ≥ 40 × dςυρμα. 

 
Εικόνα 8.4 Τροχαλίεσ 
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Κεφάλαιο 9ο  
 

9.1 Οδηγοί ανελκυςτήρα 

 

Ο ςκοπόσ χρθςιμοποίθςθσ τουσ είναι για τθν διευκόλυνςθ τθσ οδιγθςθσ του 

καλάμου και του αντίβαρου ςε κατακόρυφθ διεφκυνςθ όπου ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ 

οι οδθγοί του καλάμου είναι μεγαλφτεροι από τουσ οδθγοφσ του αντίβαρου και αυτό διότι 

οι οδθγοί του καλάμου καταπονοφνται περιςςότερο ςε ςχζςθ με των αντίβαρων.  

Οι οδθγοί είναι το πρϊτο πράγμα που τοποκετείται ςτο φρεάτιο, ζτςι μποροφν να 

αποφευχκοφν τα μεγάλα κενά μεταξφ του καλάμου και των κυρϊν. Θ τοποκζτθςθ τουσ 

επιβάλλεται να γίνεται με ακρίβεια, διότι απ'αυτοφσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ 

λειτουργία του ανελκυςτιρα, ςε περίπτωςθ που δεν γίνει ςωςτι τοποκζτθςθ κα 

καταπονείται ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ κατά τθν λειτουργία του και επιπλζον κα 

προκαλείται φκορά ςτισ γλίςτρεσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα διότι δεν κα εφαρμόηουν 

ςωςτά επάνω ςτον οδθγό. 

Επιπλζον πρζπει να πακτϊνονται ςτο άνω ι ςτο κάτω μζροσ των τοιχωμάτων του 

φρεατίου όπου ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι οδθγοί ςτθρίηονται ενδιάμεςα ςτα τοιχϊματα του 

φρεατίου και υπολογίηονται ςε εφελκυςμό και κάμψθ ι να αναρτϊνται από τθν οροφι του 

φρεατίου όπου ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ οι οδθγοί ςτθρίηονται ςτουσ τοίχουσ του 

φρεατίου και υπολογίηονται μόνο ςε εφελκυςμό. 

Οι οδθγοί είναι δοκοί οι οποίοι καταςκευάηονται από χάλυβα ςε ευκφγραμμα 

τμιματα μικουσ 5 και 2,5 m, ςε τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ και ζχουν  μορφι "Τ" θ διατομι 

τουσ εξαρτάται από τισ ανάγκεσ του ζργου.   

 
Εικόνα 9.1 Οδθγοί ανελκυςτιρων 
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Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ των οδθγϊν χρειάηονται ςφνδεςμοι και ςτθρίγματα, τα 

οποία κα πρζπει να παρουςιάηουν αντοχι ςτα φορτία και ςτισ δυνάμεισ που αςκοφνται 

πάνω τουσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται αςφαλι και αξιόπιςτθ λειτουργία του ανελκυςτιρα, 

πιο ςυγκεκριμζνα οι οδθγοί ςυνδζονται με αρμοκαλφπτρεσ και κοχλιοςφνδεςθ και 

ςτερεϊνονται ςτον τοίχο με ειδικά ςτθρίγματα με κοχλιοςφνδεςθ και ςυγκόλλθςθ (όπωσ κα 

δοφμε και παρακάτω). 

Τζλοσ θ λίπανςθ τουσ γίνεται κατά τθν λειτουργία του ανελκυςτιρα μζςο δφο 

αυτόματων λιπαντιρων οι οποίοι τοποκετοφνται ςτθν επάνω πλευρά του πλαιςίου 

ανάρτθςθσ. 

 
Εικόνα 9.2 Σφνδεςθ Οδθγϊν. 
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9.2 φνδεςη Οδηγϊν 

 

Σε κάκε εγκατάςταςθ ανελκυςτιρα οι οδθγοί κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ: 

 

 Να διαςφαλίηουν τθν ςωςτι οδιγθςθ τόςο καλάμου όςο και του αντίβαρου, 

 Ο περιοριςμόσ των παρεκκλίςεων να είναι ςε τζτοιο βακμό ϊςτε: 

a. Να μθν παρουςιάηονται άςκοπα απομανδαλϊματα κυρϊν, 

b. Να μθν επθρεάηονται οι λειτουργίεσ των διατάξεων αςφαλείασ, 

c. Να μθν είναι εφικτι θ ςφγκρουςθ κινοφμενων μερϊν με ςτακερά μζρθ. 

 
Οι οδθγοί οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ςτουσ ανελκυςτιρεσ παρουςιάηουν ζνα 

ςυντελεςτή αςφαλείασ που θ τιμι του εξαρτάται από τθ φόρτωςθ του ανελκυςτιρα και 
φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακασ 9.1 

Περίπτωςη φόρτωςησ Επιμήκυνςη (As) υντ. Αςφαλείασ 

Φόρτωςη ή κανονική χρήςη As≥12% 2.25 

8% ≤As≤12% 3.75 

Λειτουργία ςυςκευήσ αρπάγησ As≥12% 1.80 

8% ≤As≤12% 3.00 

 

9.3 Σοποθζτηςη οδηγϊν 

Ρριν από κάκε ενζργεια που κα πραγματοποιθκεί για τθν τοποκζτθςθ των οδθγϊν ο 

εγκαταςτάτθσ κα πρζπει να ζχει μεριμνιςει για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων 

των οδθγϊν. 

  

9.4 Σφποι ςτηριγμάτων 

I. Γωνιακά ςτηρίγματα: Χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτερζωςθ οδθγϊν ςε απζναντι 

τοίχουσ, 

II. Σριγωνικά ςτηρίγματα: Χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτερζωςθ οδθγϊν ςε κοινό τοίχο. 
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Ραρακάτω δίνονται πίνακεσ και ςχζδια των ςτθριγμάτων που αναφζραμε: 

 

 
χήμα 9.1 Τφποσ γωνιακοφ ςτθρίγματοσ με τισ κφριεσ διαςτάςεισ του (Ρθγι DOPPLER). 

 

Πίνακασ 9.2 

Σφποσ Οδηγόσ Amin Amax B C D E TW TG Κοχλίεσ 
ςφνδεςησ 

Κλζμα Βφςμα  

Στιριγμα 
τοίχου 

Στιριγμα 
οδθγοφ 

Ρλάτθ οδθγοφ (mm)    

WB1 GBL1 T45-T50 55 95 120 160 11 50 5 5 M12×30 T1 M12×120 

WB1 GBL2 T60-T82.5 55 95 160 160 13 60 5 5 M12×30 T2 M12×120 

WB1 GBL3 T80-T90 55 95 180 160 15 65 5 5 M12×30 T3 M12×120 

WB2 GBL4 T125-T127.1 55 95 220 220 17 70 5 5 M12×30 T4 M12×120 

WB2 GBL5 T127.2-T140 55 95 240 220 19 70 5 5 M12×30 T5 M12×120 
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χήμα 9.3 Τφποσ τριγωνικοφ ςτθρίγματοσ με τισ κφριεσ διαςτάςεισ του (Ρθγι DOPPLER). 

 

Πίνακασ 9.3 

Σφποσ Οδηγόσ Amin Amax B C D E TW TG Κοχλίεσ 
ςφνδεςησ 

Κλζμα Βφςμα 

Στιριγμα 
τοίχου 

Στιριγμα 
οδθγοφ 

Ρλάτθ οδθγοφ (mm)    

WB1 GBT1 T45-T50 120 210 230 160 11 50 5 5 M12×30 T1 M12×120 

WB1 GBT2 T60-T82.5 120 210 250 160 13 60 5 5 M12×30 T2 M12×120 

WB1 GBT3 T80-T90 120 210 260 160 15 65 5 5 M12×30 T3 M12×120 

WB2 GBT4 T125-T127.1 120 210 280 220 17 70 5 5 M12×30 T4 M12×120 

WB2 GBT5 T127.2-T140 120 210 290 220 19 70 5 5 M12×30 T5 M12×120 

 

Εφόςον τοποκετθκοφν τα ςτθρίγματα μζςα ςτο φρεάτιο ξεκίνα θ διαδικαςία 

τοποκζτθςθσ των οδθγϊν. Ππου κατά τθν διαδικαςία τθσ τοποκζτθςθσ τουσ υπάρχει ζνα 

ςθμείο ζναρξθσ είτε ςτθν άνω απόλθξθ του φρζατοσ είτε ςτον πυκμζνα αυτοφ. 

Οι οδθγοί ςτισ άκρεσ τουσ ζχουν μια αρςενικι και μια κθλυκι υποδοχι ζτςι 

όταν τοποκετθκεί ο ζνασ οδθγόσ ςτον άλλο τότε τουσ ‘‘ςυνδζουμε’’ μεταξφ τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ μια φλάντηα ςφνδεςθσ και κάποια μικροεξαρτιματα. 
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χήμα 9.4 Υποδοχζσ οδθγϊν (Ρθγι DOPPLER). 

 
χήμα 9.5 Σφνδεςθ οδθγϊν (Ρθγι DOPPLER). 

 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τουσ τφπουσ μικροεξαρτθμάτων που χρειάηεται ο κάκε οδθγόσ. 

 

Πίνακασ 9.4 

Σφποσ οδηγοφ Α Κοχλίασ Β Γκρόβερ C Περικόχλιο D 

GL505 T50×50×5 M8×25 Ø8 M8 

GF765 T70×65×9 M12×35 Ø12 M12 

GF829 T82×68×9 M12×35 Ø12 M12 
GL809 T80×80×9 M12×35 Ø12 M12 

GM/F890 T89×62×16 M12×40 Ø12 M12 

GM/F975 T90×75×16 M12×40 Ø12 M12 

GM/F125 T125×82×16 M16×50 Ø16 M16 
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χήμα 9.6 Σφνδεςθ οδθγϊν ςε γωνιακά ςτθρίγματα (Ρθγι DOPPLER). 
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χήμα 9.7 Σφνδεςθ οδθγϊν ςε τριγωνικά ςτθρίγματα (Ρθγι DOPPLER). 
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Κεφάλαιο 10ο  
 

10.1 Μζςα ανάρτηςησ 

Σε μια εγκατάςταςθ ανελκυςτιρα θ ανάρτθςθ του καλάμου, του αντίβαρου ι 

του βάρουσ αντιςτάκμιςθσ γίνεται ςυνικωσ με χαλφβδινα ςυρματόςχοινα. Μόνο ςε 

ειδικζσ περιπτϊςεισ ανάρτθςθσ χρθςιμοποιοφνται χαλφβδινεσ αλυςίδεσ παράλλθλων 

κρίκων ι  αλυςίδεσ με ράουλα. 

 

υρματόςχοινα 

 

Ππωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ τα ςυρματόςχοινα είναι το μζςο ανάρτθςθσ 

που χρθςιμοποιοφν ςχεδόν όλοι οι καταςκευαςτζσ ανελκυςτιρων για τθν ανάρτθςθ του 

καλάμου και του αντίβαρου. 

Χαρακτθρίηονται από τθν τεχνοτροπία καταςκευισ τουσ και τθν διάμετρό τουσ. 

Στουσ ανελκυςτιρεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυρματόςχοινα τφπου seale, warrington 

ι filler τα οποία είναι τυποποιθμζνα κατά DIN 657, DIN 3058, DIN 3060 DIN 3062, με 6 

δζςμεσ και 19 ςυρματίδια θ κάκε δζςμθ ι με 8 δζςμεσ και 19 ςυρματίδια θ κάκε δζςμθ, θ 

πιο ςυνθκιςμζνθ κατθγόρια χρθςιμοποίθςθσ είναι τα τφπου seale, τα οποία αποτελοφνται 

από χαλφβδινα ςυρματίδια αντοχισ 130~180 kg/mm2 ( 1275~1765 N/ mm2) τα οποία 

πλζκονται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν τθ δζςμθ. Οι δζςμεσ πλζκονται γφρω από κανάβινθ 

ςχθματίηοντασ ζτςι το ςυρματόςχοινο. 

Τα ςυρματόςχοινα μποροφμε να τα διακρίνουμε ςε δεξιόςτροφα ι 

αριςτερόςτροφα, αφτθ θ διάκριςθ γίνεται ανάλογα με τθ ςτροφι των κλϊνων τουσ. 

Οι περιςςότερεσ εταιρείεσ κατά τθν εγκατάςταςθ των ςυρματόςχοινων τοποκετοφν 

τα μιςά δεξιόςτροφα και τα άλλα μιςά αριςτερόςτροφα και αυτό επειδι εάν είχαν ίδια 

φορά πλζξθσ τότε τόςο ο κάλαμοσ όςο και το αντίβαρο κα ζςτριβαν προσ τθν μια 

κατεφκυνςθ με αποτζλεςμα να παρουςιαηόταν ζντονθ και ανομοιόμορφθ καταπόνθςθ ςτα 

πζδιλα ολίςκθςθσ (γλίςτρεσ). 

 

 
Εικόνα 10.1 Συρματόςχοινα ανελκυςτιρων. 
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Εικόνα 10.2 Αριςτερά: Συρματόςχοινα τφπου Seale με ςυρματίδια ίςων διαμζτρων,          

Δεξιά: Συρματόςχοινα τφπου Seale με ςυρματίδια διαφορετικϊν διαμζτρων. 

 

Τα ςυρματόςχοινα χαρακτθρίηονται από τθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο (d) θ οποία 

είναι ανάλογθ τθσ διαμζτρου του κφκλου που διαγράφεται κατά τθ διατομι του, από τον 

αρικμό των ςυρματιδίων που περιζχονται ςε κάκε δζςμθ και από των αρικμό των δεςμϊν. 

Πςο πιο λεπτά είναι τα ςυρματίδια των δεςμϊν τόςο μεγαλφτερθ ευκαμψία ζχει το 

ςυρματόςχοινο αποτζλεςμα αυτοφ να παρουςιάηει μικρότερθ καταπόνθςθ. 

Θ διάμετροσ δ των ςυρματιδίων που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των 

ςυρματόςχοινων είναι από 0,4 ζωσ 2,5 mm. 

 
Εικόνα 10.3 Διαςτάςεισ ςυρματόςχοινου. 
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Πίνακασ10.1 Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυρματόςχοινων ανελκυςτιρων από ςφρματα 

ίςθσ διαμζτρου κατά DIN655. 
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(mm) 

Μεταλλική 
διατομή(mm2) 

Βάροσ(kg/m)  
130 

 
160 

 
180 

6×7
+1

Θ
 

 
6 
 

 
7 
 

 
42 
 

2 0,23 1,745 0,0166 225 280 315 

2,5 0,28 2,587 0,0246 335 415 465 

3 0,31 3,170 0,0301 415 510 575 

6×1
9+1

Θ
 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
19 
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3,5 0,23 4,174 0,045 600 750 850 

4 0,26 6,05 0,057 800 950 1100 

5 0,31 8,6 0,081 1100 1350 1550 

6 0,37 12,3 0,116 1600 1950 2200 
6,5 0,4 14,3 0,135 1860 2300 2550 

8 0,5 22,4 0,21 2900 3600 4050 

9,5 0,6 32,2 0,30 4200 5150 5800 

11 0,7 43,9 0,41 5700 7000 7900 
12,5 0,8 57,3 0,54 7450 9150 10300 

14 0,9 72,5 0,68 9450 11600 13050 

16 1,0 89,5 0,85 11650 14300 16100 

17 1,1 108,3 1,02 14100 17350 19500 
19 1,2 128,9 1,22 16750 20600 23200 

20 1,3 151,3 1,43 19650 24200 27250 

22 1,4 175,5 1,66 22800 28050 31600 
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Πίνακασ 10.2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυρματόςχοινου ανελκυςτιρων τφπου Seale 

κατά DIN657. 
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6,5 0,65 0,31 0,50 16,6 0,16 1050 1350  2400 

8 0,80 3,37 0,65 26,7 0,26 1550 2300  3850 

10 0,95 0,45 0,80 39,9 0,38 2300 3500  5800 
11 1,1 0,50 0,85 46,9 0,45 2900 3950  6850 

12 1,2 0,55 0,95 57,8 0,55 3500 4950  8450 

13 1,3 0,60 1,0 65,6 0,63 4150 5500  9650 

14 1,4 0,65 1,1 78,4 0,75 4850 6650  11500 
16 1,6 0,70 1,3 104,5 1,00 5900 9300  15200 

18 1,7 0,80 1,4 123,8 1,18 7300 10800  18100 

19 1,8 0,85 1,5 141,3 1,35 8250 12400  20650 

20 1,9 0,90 1,6 159,9 1,53 9200 14100  23300 
22 2,2 1,0 1,7 187,7 1,79 11700 15900  27600 

24 2,4 1,1 1,9 213,5 2,20 14100 19900  34000 

26 2,6 1,2 2,0 262,5 2,50 16700 22050  38750 

8×1
9+1

Θ
 

 
 
 
 
 
8 

1+9
+9

=1
9

 

 
 
 
 
 
152 

13 1,1 0,50 0,85 62,5 0,63 3900 5300  9200 
14 1,1 0,50 0,90 67,5 0,67 3900 5950  9850 

15 1,2 0,55 0,95 77,1 0,77 4700 6600  11300 

16 1,3 0,60 1,0 87,5 0,87 5550 7350  12900 

17,5 1,4 0,65 1,1 104,6 1,05 6500 8850  15350 
19 1,5 0,70 1,2 123,2 1,23 7500 10550  18050 

20 1,6 0,70 1,3 139,3 1,39 7850 12400  20250 

22 1,7 0,80 1,4 165,1 1,65 9750 14400  24150 
24 1,9 0,90 1,6 213,2 2,13 12300 18800     31100 

27 2,2 1,0 1,7 250,3 2,50 15600 21200     36800 

 

Τα ςυρματόςχοινα κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ ςυνδζονται με το ζνα άκρο τουσ ςτο 

ςφιγκτιρα του πλαιςίου του καλάμου και με το άλλο άκρο τουσ ςτο ςφιγκτιρα του 

πλαιςίου του αντίβαρου πιο ςυγκεκριμζνα θ ανάρτθςθ του ςυρματόςχοινου πάνω ςτο 

κάλαμο και ςτο αντίβαρο πραγματοποιείται με τθν βοικεια κϊνων όπου τοποκετοφνται ςε 

κάκε άκρθ του ςυρματόςχοινου και ςυνδζονται ςτο πλαίςιο του καλάμου και του 

αντίβαρου ζτςι το ςυρματόςχοινο πζρνα ςτο εςωτερικό του κϊνου και ςφθνϊνει μζςα ςε 

αυτόν. Οι άκρεσ των ςυρματόςχοινων που εξζχουν μετά τθν ςφνδεςθ τουσ με τουσ κϊνουσ 

πρζπει να δεκοφν με ειδικοφσ ςφιγκτιρεσ. 
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Εικόνα 10.4 Συςκευι κϊνου ςυρματόςχοινου. 

 

  Επιπλζον τα ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ διζρχονται μζςα από τθν αυλακωτι 

τροχαλία του κινθτιριου μθχανιςμοφ και ζχουν μεγάλθ φκορά ςτθν εγκατάςταςθ του 

ανελκυςτιρα για αυτό το λόγο πρζπει να ςυντθροφνται προςεκτικά και ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα αντίκετα υπάρχει πικανότθτα να χρειαςτοφν αντικατάςταςθ γεγονόσ που 

ανεβάηει κατακόρυφα το κόςτοσ του ανελκυςτιρα. 

Τα ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ των ανελκυςτιρων πρζπει να ζχουν  ονομαςτικι 

διάμετρό τουλάχιςτον 8mm. Ακόμα πρζπει να ζχουν αντοχι ςτον εφελκυςμό. 

Ριο ςυγκεκριμζνα για ςυρματόςχοινα με ςυρματίδια ίςθσ διαμζτρου δθλαδι ίδιασ 

αντοχισ θ αντοχι τουσ πρζπει να είναι 1570 N/mm2 ι 1770 N/mm2, ενϊ για ςυρματίδια 

διαφορετικϊν διαμζτρων θ αντοχι πρζπει να είναι για τα εξωτερικά ςυρματίδια 1370 

N/mm2 και 1770 N/mm2 για τα εςωτερικά ςυρματίδια. 

 

Θ ςωςτι λειτουργία των ςυρματόςχοινων κακορίηεται από τον ςυντελεςτή 

αςφάλειασ (p) και από τισ διαμζτρουσ τησ τροχαλίασ (D) και του ςυρματόςχοινου (d).  

Ο ςυντ. αςφαλείασ εξαρτάται από: 

 Το βάροσ του καλάμου(F), 

 Το φορτίο του ανελκυςτιρα(Q), 

 Τον αρικμό των ςυρματόςχοινων(z), 

 Τθ δφναμθ κραφςθσ του ςυρματόςχοινου(B). 

p = 
𝑧×𝐵

𝐹+𝑄
   (ςυντ. αςφαλείασ) 

Σε μεγάλεσ διαδρομζσ ανελκυςτιρων κατά τον υπολογιςμό του ςυντελεςτι 

αςφαλείασ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και το βάροσ των ςυρματόςχοινων.     

Για τθν διάμετρο τθσ τροχαλίασ και του ςυρματόςχοινου ιςχφει θ παρακάτω ςχζςθ: 

Dτρ≥40×dςυρμ 
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Πίνακα 10.3 Συντελεςτισ αςφαλείασ ςυρματόςχοινων (Ρθγι : ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1&2:1998) 

 

α/α Σιμζσ 
υντελεςτή 
αςφάλειασ (p) 

Χρήςη Πλήθοσ 
ςυρματόςχοινων 

1 >12 Τροχαλία τριβισ >3 

2 >16 Τροχαλία τριβισ 2 

3 >12 Τυμπάνου - 
 

10.2 υρματόςχοινα αντιςτάθμιςησ 

 

Σε περιπτϊςεισ ανελκυςτιρων που θ διαδρομι ξεπερνά τα 30m, παρατθρικθκε πωσ 

όταν ο κάλαμοσ και το αντίβαρο βρίςκονται ςτισ ακραίεσ κζςεισ τουσ, τότε το βάροσ των 

ςυρματόςχοινων ανάρτθςθσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα δθμιουργίασ πρόςκετου 

μεταβαλλόμενου φορτίου για τον θλεκτροκινθτιρα του ανελκυςτιρα. Θ κατανομι του 

βάρουσ του ςυρματόςχοινου ανάρτθςθσ παρουςιάηει μια εναλλαγι, κατά τθν διαδρομι του 

ανελκυςτιρα. 

Λαμβάνοντασ ζτςι υπόψθ τισ δφο ακραίεσ κζςεισ διαδρομισ του, θ αφξθςθ του 

φορτίου παρουςιάηεται ςτον κάλαμο, αποτζλεςμα αυτοφ είναι να ζχουμε ζντονθ 

καταπόνθςθ του θλεκτροκινθτιρα και ιδιαίτερα τθσ τροχαλίασ τριβισ (διότι ζτςι φκείρονται 

τα αυλάκια) λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ φόρτιςθσ και από τθ χαλάρωςθ των ςυρματόςχοινων 

λόγω του μεγάλου φψουσ. 

Ζτςι για να μπορζςει να αποφευχκεί αφτθ θ ανόμοια κατανομι του βάρουσ των 

ςυρματόςχοινων χρθςιμοποιοφμαι ςυρματόςχοινα αντιςτάκμιςθσ ι ταινίεσ αντιςτάκμιςθσ 

όπου τα ςυρματόςχοινα αντιςτάκμιςθσ ενϊνουν το κάτω μζροσ του καλάμου και του 

αντίβαρου, μζςω ειδικισ τροχαλίασ τάνυςθσ θ οποία ζχει προςτατευτικι λαμαρίνα.  

 Στθν αγορά υπάρχουν δφο τφποι ςυρματόςχοινων αντιςτακμίςεωσ: 

 Ελεφκερα, 

 Με τροχαλία. 

 

 
 

Εικόνα 10.5 Συρματόςχοινα αντιςτάκμιςθσ, (Ρθγι Σελλοφντοσ Β). 
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10.3 Σφποι ανάρτηςησ 

 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ που γίνεται από τθν τροχαλία τριβισ ςτα ςυρματόςχοινα μζςω 

μίασ ι περιςςότερων τροχαλιϊν εκτροπισ, δίνει τθν δυνατότθτα ανφψωςθσ του καλάμου 

και του αντίβαρου του ανελκυςτιρα. Ο τρόποσ που κινοφνται τα ςυρματόςχοινα είναι και ο 

τρόποσ ανάρτθςθσ του ανελκυςτιρα. Στθν πράξθ ζχουμε δυο ειδϊν κατθγόριεσ ανάρτθςθσ: 

 Απλήσ (1:1), 

 Διπλήσ (2:1). 

 

10.3.1 Σφποι ανάρτηςησ απλήσ ςυνδεςμολογίασ 

 

Θ ανάρτθςθ απλισ ςυνδεςμολογίασ (1:1) χρθςιμοποιείται ςε εφαρμογζσ 

ανελκυςτιρων ανφψωςθσ μικροφ φορτίου (150 ζωσ 300 kg) και δίνει τθν δυνατότθτα 

ανφψωςθσ φορτίου μόνο με τθν χριςθ τροχαλίασ τριβισ όμωσ με τθν βαςικι προχπόκεςθ 

ότι θ διάμετροσ τθσ κινθτιριασ τροχαλίασ είναι ίςθ με τθν απόςταςθ του κζντρου βάρουσ 

του καλάμου με το κζντρο βάρουσ του αντίβαρου. 

Αυτι θ μορφι ανάρτθςθσ αποτελεί μια απλι και οικονομικι περίπτωςθ θ οποία 

είναι ιδανικι για τθν ομαλι κίνθςθ του ανελκυςτιρα, με γωνία τφλιξθσ των 

ςυρματόςχοινων επάνω ςτθν τροχαλία τριβισ 180ο, όπου δίνει ζτςι τθ δυνατότθτα ζδραςθσ 

του κινθτιριου μθχανιςμοφ, με χαμθλό φψοσ βάςθσ. 

 
Εικόνα:10.6 Ανάρτθςθ 1:1 με τθν χριςθ τροχαλίασ τριβισ. 

 

Σε περίπτωςθ όπου θ απόςταςθ του κζντρου βάρουσ καλάμου – αντίβαρου είναι 

πιο μεγάλθ από τθ διάμετρο τθσ τροχαλίασ τριβισ τότε ςτθ βάςθ του κινθτιριου 

μθχανιςμοφ κα είναι απαραίτθτθ θ χριςθ μιασ τροχαλίασ εκτροπισ. 

Το φψοσ τθσ βάςθσ του κινθτιριου μθχανιςμοφ κα πρζπει να είναι τόςο ϊςτε θ 

γωνία τφλιξθσ των ςυρματόςχοινων ςτθν τροχαλία τριβισ να μθν είναι μικρότερθ από 165ο 

ϊςτε να αποφευχκεί θ ολίςκθςθ του ανελκυςτιρα. 
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Εικόνα 10.7 Ανάρτθςθ 1:1 με τθν χριςθ τροχαλίασ εκτροπισ. 

 

Στα παρακάτω ςχιματα θ ανάρτθςθ των ςυρματόςχοινων είναι 1:1 με διαδοχικζσ 

αλλαγζσ τθσ διεφκυνςθσ των ςυρματόςχοινων, μζςω τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ λόγω φυςικϊν 

εμποδίων (τροχαλιοςτάςια, κζςθ μθχανοςταςίου κλπ). 

Πμωσ αφτθ θ μορφι ανάρτθςθσ παρουςιάηει μεγάλθ δαπάνθ για τα μπλοκ των 

τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ, λόγω του μεγάλου μικουσ ςυρματόςχοινων για αυτό καλό κα ιταν 

να αποφεφγεται εκτόσ εάν δεν υπάρχει εναλλακτικι λφςθ. Ακόμα κάποια μεγάλα 

μειονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι πωσ τα ςυρματόςχοινα παρουςιάηουν μεγάλθ 

φκορά λόγω των πολλαπλϊν κάμψεων και ότι κατά τθν διάρκεια τθσ ςτάςθσ κυρίωσ ςε 

πολυϊροφα κτιρια ο κάλαμοσ παρουςιάηει μεγάλθ ταλάντωςθ. 

 
 Εικόνα 10.8 Ανάρτθςθ1:1 με τθν χριςθ τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ. 
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Εικόνα 10.9 Ανάρτθςθ 1:1 με τθ χριςθ τθσ τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ. 

 

10.3.2 Σφποι ανάρτηςησ διπλήσ ςυνδεςμολογίασ 

 

Σε ανελκυςτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά μεγάλων φορτίων 

εφαρμόηεται θ μζκοδοσ διπλισ ανάρτθςθσ (2:1) θ οποία αποτελεί βαςικό παράγοντα για 

τθν ίςθ κατανομι του φορτίου ςτα ςυρματόςχοινα, τα οποία φορτίηονται με το μιςό του 

φορτίου κακϊσ και για τθ μείωςθ τθσ ιςχφοσ του κινθτιρα με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ 

ταχφτθτασ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα. 

Σε ανελκυςτιρεσ με κάλαμο που ζχει μορφι ορκογωνίου παραλλθλογράμμου και θ 

κζςθ του αντίβαρου είναι ςτθν πλάτθ του καλάμου τότε επιβάλλεται οι τροχαλίεσ που 

βρίςκονται εντόσ του καλάμου να τοποκετθκοφν παράλλθλα με τα πλευρικά μζρθ. Ζτςι 

αποφεφγεται το ‘παλαντηάριςμα’ που δθμιουργείται ςτθν φάςθ τθσ φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ 

του καλάμου κακϊσ ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ κίνθςθσ ανελκυςτιρα από ενδεχόμενθ 

μετατόπιςθ φορτίου μζςα ςτον κάλαμο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο κάλαμοσ πρζπει να 

είναι εφοδιαςμζνοσ με οδθγοφσ αντιςτιριξθσ. 
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Εικόνα 10.10 Ανάρτθςθ 2:1. 

 

 

10.4 Ιμάντεσ ανάρτηςησ 

 

Οι ιμάντεσ ανάρτθςθσ φτιάχνονται από ζνα εξαιρετικά ανκεκτικό μίγμα που περιζχει 

πολυουρεκάνιο το οποίο περικλείει τουσ αναγκαίουσ κλϊνουσ ςυρματόςχοινων 

διατεταγμζνουσ ςτθ ςειρά ζτςι ϊςτε ο ιμάντασ να ζχει πάχοσ 3 mm και πλάτοσ 30 mm. Οι 

ιμάντεσ αυτοί είναι εξαιρετικά εφκαμπτοι και ζχουν πολφ μεγαλφτερο χρόνο ηωισ απ’ ότι τα 

ςυμβατικά ςυρματόςχοινα, επίςθσ επιτυγχάνουν μεγαλφτερθ ανυψωτικι τριβι. Ακόμα 

πολφ ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι επιτρζπουν ςτθν τροχαλία του κινθτιριου μθχανιςμοφ 

να ζχει διάμετρο 10 cm αντί 50-60 cm όπωσ μια ςυμβατικι μθχανι αποτζλεςμα αυτοφ να 

καταλαμβάνει μικρότερο χϊρο. 
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Με τουσ ιμάντεσ και τθν ειδικι διάταξθ του όλου ςυςτιματοσ υπάρχει μόνο μία 

τροχαλία (αντί των δφο ζωσ και πζντε που μπορεί να χρειάηονται οι ςυμβατικοί 

ανελκυςτιρεσ) θ οποία δεν φκείρεται ςχεδόν ποτζ. 

Πλα τα παραπάνω μαηί με τθν ζλλειψθ ατζρμονοσ ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα 

μεταβαλλόμενθσ ςυχνότθτασ ςυντελοφν ϊςτε το ςφςτθμα να ζχει ςυντριπτικά μεγαλφτερο 

ςυντελεςτι απόδοςθσ απ’ ότι τα ςυμβατικά ςυςτιματα πράγμα το οποίο αποδεικνφεται 

από τθν εξαιρετικά χαμθλι ιςχφ του κινθτιρα. Ζτςι ςτθν κζςθ των γνωςτϊν 

ςυρματόςχοινων μποροφν να τοποκετθκοφν ιμάντεσ ανάρτθςθσ. 

 

 

 
Εικόνα 10.11 Ιμάντεσ ανάρτθςθσ ανελκυςτιρων (Ρθγι: OTIS). 

 
Εικόνα 10.12 Ιμάντασ ανάρτθςθσ ανελκυςτιρα (Ρθγι: OTIS). 
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10.5 Ζλεγχοσ ιμάντων ανάρτηςησ 

 

Επειδι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ ο ζλεγχοσ αςφαλείασ είναι πολφ δφςκολοσ 

ζωσ και αδφνατοσ οι καταςκευαςτζσ για να πραγματοποιοφν ςωςτό ζλεγχο ςτουσ ιμάντεσ 

ανάρτθςθσ καταςκεφαςαν ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα το οποίο παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν 

κατάςταςθ των ατςάλινων καλωδίων των ιμάντων 24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο, 7 θμζρεσ τθν 

εβδομάδα.  

Σε αντίκεςθ με τουσ ςυνικεισ οπτικοφσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται ςτα 

ςυμβατικά ςυρματόςχοινα, αυτό το θλεκτρονικό ςφςτθμα ανιχνεφει αυτόματα και 

ενθμερϊνει τουσ τεχνικοφσ για τθν ποιότθτα των καλωδίων των ιμάντων, περιορίηοντασ ζτςι 

το χρόνο ςταματιματοσ του ανελκυςτιρα και ενιςχφοντασ ςθμαντικά τθν αξιοπιςτία του 

ελζγχου. 

 
Εικόνα 10.13 Συςκευι ελζγχου ιμάντων (Ρθγι : OTIS) 
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Κεφάλαιο 11ο  

 
11.1 Θάλαμοσ ανελκυςτήρα και τα εξαρτήματα του 

 

Θάλαμοσ ανελκυςτιρα ονομάηεται το μζςο ανφψωςθσ που κινείται κατακόρυφα 

ενδιάμεςα από τουσ οδθγοφσ ο οποίοσ μπορεί να καταςκευαςτεί για μεταφορά ατόμων, 

φορτίων, τροφίμων και οχθμάτων γενικότερα ανάλογα από τισ ανάγκεσ του πελάτθ. 

Αποτελείται από εξωτερικό μεταλλικό περίβλθμα ενϊ ςτο εςωτερικό του διακζτει 

επζνδυςθ τθσ αρεςκείασ των πελατϊν. 

 
χήμα 11.1 Μζρθ του καλάμου: (Ρθγι:Doppler) 

 

Το κακαρό φψοσ του καλάμου πρζπει να ανζρχεται τουλάχιςτον ςτα 2m, ενϊ το κακαρό 

φψοσ τθσ ειςόδου του καλάμου δεν πρζπει να είναι μικρότερο των 2m. Τα τοιχϊματα του 

καλάμου είναι καταςκευάηονται είτε από λαμαρίνα μαφρθ είτε από DKP πάχουσ 1,50mm.  
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Ο κάλαμοσ εςωτερικά επενδφεται με διάφορα υλικά όπωσ ανοξείδωτο satin, φορμάικα 

ι δζρμα και το δάπεδο του καλάμου μπορεί να επενδυκεί με πλαςτικό τάπθτα, πλακάκι ι 

γρανίτθ. Γενικότερα θ εςωτερικι επζνδυςθ του καλάμου αφορά μόνο τθν αιςκθτικι αυτοφ.                                                                                      

Ππωσ αναφζραμε και προθγοφμενοσ θ διάταξθ του καλάμου των ανελκυςτιρων 

αποτελείται από δφο τμιματα:  

 

 Σο εςωτερικό του θαλάμου ή αλλιϊσ κουβοφκλιο, όπου το βάροσ του ςυμβολίηεται 

με Ρεθ (Kg).  

 Σο πλαίςιο ή αλλιϊσ ςαςί, όπου το βάροσ του ςυμβολίηεται με Ρπλ (Kg). 

Οπότε το ολικό βάροσ του καλάμου (Ρθ) δίνεται από τθ ςχζςθ:  

Ρθ = Ρπλ + Ρεθ 

 

11.2 Τπολογιςμόσ ωφζλιμησ επιφάνειασ θαλάμου 

 

Ϊςτε να αποφευχκεί θ υπερφόρτωςθ του καλάμου από άτομα θ ωφζλιμθ 

επιφάνεια του καλάμου κα πρζπει να περιορίηεται. Θ μζγιςτθ ωφζλιμθ επιφάνεια του 

καλάμου δίνεται από τον παρακάτω πίνακα βάςθ του προτφπου του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1&2.  

Πίνακασ 11.1 

Ονομαςτικό φορτίο 1 Μζγιςτη 
ωφζλιμη 
επιφάνεια θαλάμου 

Ονομαςτικό φορτίο 2 Μζγιςτη 
ωφζλιμη 
επιφάνεια θαλάμου 

Kg m2 Kg m2 

1003 0.37 900 2.20 
1804 0.58 975 2.35 

225 0.70 1000 2.40 

300 0.90 1050 2.50 

375 1.10 1125 2.65 
400 1.17 1200 2.80 

450 1.30 1250 2.90 

525 1.45 1275 2.95 

600 1.60 1350 3.10 
630 1.66 1425 3.25 

675 1.75 1500 3.40 

750 1.90 1600 3.56 

800 2.00 2000 4.20 
825 2.05 25005 5.00 

 
1 Για ενδιάμεςα φορτία θ επιφάνεια προςδιορίηεται με γραμμικι παρεμβολι, 
2 Για ενδιάμεςα φορτία θ επιφάνεια προςδιορίηεται με γραμμικι παρεμβολι, 
3 Ελάχιςτο για ανελκυςτιρα ενόσ ατόμου, 
4 Ελάχιςτο για ανελκυςτιρα δυο ατόμων, 
5 Για φορτία πάνω από 2500kg πρζπει να προςτίκενται 0.16m2 για κάκε πρόςκετο φορτίο 

100kg. 
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11.3 Αριθμόσ επιβατϊν 

 

Είναι το πλικοσ των ατόμων που μποροφν να επιβαίνουν μζςα ςτον κάλαμο κατά 

τθν διάρκεια τθσ διαδρομισ του ανελκυςτιρα. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι μικρότεροσ από τουσ 

αρικμοφσ οι οποίοι προκφπτουν από το πθλίκο του ωφζλιμου φορτίου προσ 75 kg (περίπου 

ςτα 75 kg υπολογίηεται ο κάκε επιβαίνοντασ) με το αποτζλεςμα του ςτρογγυλεμζνο ςτον 

αμζςωσ μικρότερο ακζραιο αρικμό 
𝛰𝜈𝜊𝜇𝛼𝜎𝜏𝜄𝜅 ό 𝜑𝜊𝜌𝜏 ί𝜊

75
 ι διαφορετικά από τον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακασ 11.2 

Αρικμόσ 
επιβατϊν 

Ελάχιςτθ ωφζλιμθ 
επιφάνεια 
καλάμου  
m2 

Αρικμόσ 
επιβατϊν 

Ελάχιςτθ ωφζλιμθ 
επιφάνεια 
καλάμου 
m2 

1 0.28 11 1.87 

2 0.49 12 2.01 

3 0.60 13 2.15 

4 0.79 14 2.29 
5 0.98 15 2.43 

6 1.17 16 2.57 

7 1.31 17 2.71 
8 1.45 18 2.85 

9 1.59 19 2.99 

10 1.73 20 3.13 

  Για πάνω από 20 επιβάτεσ προςτίκεται 0.115 m2 για κάκε επιπλζον επιβάτθ. 

 

11.4 Σοιχϊματα, δάπεδο και οροφή του θαλάμου 

 

Ο κάλαμοσ για λόγουσ αςφαλείασ δεν κα πρζπει να διακζτει ανοίγματα αλλά να 

περικλείεται πλιρωσ από τα τοιχϊματα, το δάπεδο και τθν οροφι. Τα μόνα επιτρεπτά 

ανοίγματα είναι θ είςοδοσ-ζξοδοσ ςτο κάλαμο, οι καταπακτζσ και οι κφρεσ εκτάκτου 

ανάγκθσ και τα ανοίγματα του εξαεριςμοφ. Τα τοιχϊματά του πρζπει να παρουςιάηουν 

μθχανικι αντοχι τόςθ ϊςτε όταν μία δφναμθ 300N ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ ςε μια 

επιφάνεια 5cm2 κυκλικοφ ι τετραγωνικοφ ςχιματοσ, εφαρμοςτεί κάκετα ςε οποιοδιποτε 

ςθμείο του τοιχϊματοσ με κατεφκυνςθ από το εςωτερικό μζροσ του καλάμου προσ το 

εξωτερικό τότε το τοίχωμα κα πρζπει να: 

 

 Ανκίςταται χωρίσ κάποια μόνιμθ παραμόρφωςθ, 

 Ανκίςταται χωρίσ ελαςτικι παραμόρφωςθ μεγαλφτερθ των 15mm. 
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 Θ οροφι του καλάμου κα πρζπει να είναι ικανι να αντζξει ςε κάκε ςθμείο τθσ το 

βάροσ δφο ατόμων δίχωσ να παρουςιάςει μόνιμεσ παραμορφϊςεισ. Το κάκε άτομο 

υπολογίηεται να ηυγίηει 1000Ν και θ επιφάνεια τθσ οροφισ πωσ είναι 0,2m x 0,2m. Θ ςτζγθ 

του καλάμου πρζπει να ζχει ςε κάποιο ςθμείο τθσ μια ελεφκερθ επιφάνεια παραμονισ για 

το άτομο ςε όρκια κζςθ τουλάχιςτον 0,12m2, τθσ οποίασ θ μικρότερθ διάςταςθ πρζπει να 

είναι το λιγότερο 0,25 m. Ακόμα ςε κάκε πλευρά τθσ οροφισ πρζπει να υπάρχει μια 

ελεφκερθ απόςταςθ μεταξφ του καλάμου και του τοίχου θ οποία κα υπερβαίνει τα 0,3m. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ πλευρά ο κάλαμοσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με ζνα ςτθκαίο. 

 

11.5 Εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ θαλάμου 

 

Ο κάλαμοσ εςωτερικά όπωσ αναφζραμε και προθγοφμενοσ αποτελείτε από τθν 

επζνδυςθ, τθν κουπαςτι, τθν οροφι (θ οποία παρζχει φωτιςμόσ), το δάπεδο και ζναν 

κακρζπτθ ο οποίοσ τοποκετείται ςυνικωσ απζναντι από τθν είςοδο του καλάμου. Επιπλζον 

διατίκεται μία κομβιοδόχοσ κλιςεων θ οποία διακζτει τα παρακάτω: 

 

 Κομβία κλιςεων ανάλογοσ των αρικμό των ςτάςεων, 

 Φωτιςτικό αςφαλείασ με λαμπτιρα ιςχφοσ 1 Watt, 

 Κουδοφνι ζκτακτου ανάγκθσ τροφοδοτοφμενο από μπαταρία, 

 Τθλεφωνικι ςυςκευι, 

 Ψθφιακι οροφοζνδειξθ και βζλθ πορείασ. 

 

 
Εικόνα 11.1 Αριςτερά: Εςωτερικόσ χϊροσ καλάμου, Δεξιά: Κομβιοδόχοσ καλάμου. 

Θφρεσ καλάμου (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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Σε όλεσ τισ καινοφργιεσ εγκαταςτάςεισ ανελκυςτιρων πρζπει οι κάλαμοι να είναι 

εφοδιαςμζνθ ςτο εςωτερικό τουσ με κφρεσ, ϊςτε να πλθροφν το προτφπου ΕΝ 81:1&2 του 

ΕΛΟΤ. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ κφρεσ κα πρζπει να είναι αδιάτρθτεσ, εκτόσ και αν ο 

ανελκυςτιρασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία των ‘‘φορτθγϊν’’ ανελκυςτιρων (φορτίων) 

υπό τθν ςυνοδεία ατόμου, ςε αυτι τθν κατθγόρια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

κατακόρυφα ςυρόμενεσ κφρεσ, οι οποίεσ ανοίγουν προσ τα πάνω, ακόμα μποροφν να είναι 

είτε από πλζγμα είτε από διάτρθτα φφλλα. Οι διαςτάςεισ του πλζγματοσ ι των διάτρθτων 

φφλλων δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 10mm οριηόντια και τα 60mm κατακόρυφα. 

 

11.6 Μηχανική αντοχή θυρϊν θαλάμου 

 

Πταν οι κφρεσ του καλάμου είναι κλειςτζσ, πρζπει να παρουςιάηουν μθχανικι αντοχι 

τζτοια ϊςτε, όταν μια δφναμθ 300Ν θ οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ ςε επιφάνεια 

5 cm2 και εφαρμόηεται κάκετα ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ κφρασ, ζχοντασ κατεφκυνςθ από 

το εςωτερικό του καλάμου προσ το εξωτερικό, τότε θ κφρα κα πρζπει να ανταπεξζλκει ωσ 

εξισ: 

 

 Να ανκίςταται χωρίσ μόνιμθ παραμόρφωςθ, 

 Να ανκίςταται χωρίσ μόνιμθ παραμόρφωςθ μεγαλφτερθ των 15mm, 

 Κατά τθν διάρκεια και μετά το τζλοσ τθσ δοκιμισ να μθν επθρεάηεται θ αςφαλισ 

λειτουργία των κυρϊν. 

 

11.7 Σφποι θυρϊν θαλάμου 

 Χειροκίνητεσ θφρεσ, 

 Αυτόματεσ τετράφυλλεσ τφπου BUS, 

 Αυτόματεσ θφρεσ (Είχαμε αναφερκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο). 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 

 Χειροκίνητεσ θφρεσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κυρϊν καλάμου αποτελείται από δυο ξφλινα φφλλα τα 

οποία είναι ίςα με το πλάτοσ τθσ ειςόδου του καλάμου. Πμωσ ζχει ξεπεραςτεί λόγω των  

πολλϊν λειτουργικϊν προβλθμάτων. 
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 Αυτόματεσ θφρεσ τφπου Bus 

Οι κφρεσ αυτζσ είναι κεντρικοφ ανοίγματοσ και αποτελοφνται από τζςςερα 

ανοξείδωτα μεταλλικά φφλλα τα οποία ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ανά δφο με μεντεςζδεσ. 

Θ κίνθςθ ςτα φφλλα δίνεται από ζνα ειδικό θλεκτροκίνθτο μθχανιςμό (24V.D.C) ο οποίοσ 

είναι τοποκετθμζνοσ ςτο επάνω μζροσ τθσ ειςόδου τθσ κφρασ. 

 

 
Εικόνα 11.2 Αυτόματεσ κφρεσ καλάμου τφπου Bus, (Ρθγζσ: My lift door, Metron). 
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χήμα 11.2 Κφριεσ διαςτάςεισ κφρασ καλάμου, (Ρθγι:Metron) 

Ππου: 

CL: Το πλάτοσ ειςόδου του καλάμου χωρίσ τθν κφρα, 

CO: Το πλάτοσ ειςόδου με τθ κφρα. 
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11.8 Πλαίςιο θαλάμου 

 

Το πλαίςιο ανάρτθςθσ του καλάμου καταςκευάηεται από ράβδουσ ςιδιρου οι 

οποίοι είναι καλά ςυναρμολογθμζνοι και ςυγκολλθμζνοι μεταξφ τουσ, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια και ακαμψία, ςε περίπτωςθ που ενεργοποιθκεί 

θ αςφαλιςτικι διάταξθ των οδθγϊν ηυγϊν (αρπάγθ).         

    

Το πλαίςιο του καλάμου αποτελείται από τρία μζρθ: 

 Πλαϊνά: Είναι δυο μεταλλικζσ ράγεσ όπου ςε κάκε πλευρά του πλαιςίου, ςυνδζουν 

το άνω και κάτω μζροσ του πλαιςίου, 

 Άνω μζροσ: Είναι το τμιμα ςτο οποίο εδράηονται θ πλάκα ανάρτθςθσ των κϊνων, τα 

λαδωτιρια κλπ, 

 Κάτω μζροσ: Είναι το τμιμα ςτο οποίο εδράηονται θ αρπάγθ και θ πλάκα του 

προςκρουςτιρα. 

 
χήμα 11.3 Μζρθ πλαιςίου ανάρτθςθσ καλάμου, (Ρθγι Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ). 
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Τα τρία μζρθ του πλαιςίου ανάρτθςθσ που αναφζραμε προθγοφμενοσ φζρουν 

επάνω τουσ τα παρακάτω εξαρτιματα: 

 
χήμα 11.4 Εξαρτιματα πλαιςίου ανάρτθςθσ καλάμου. (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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1. Οδηγόσ θαλάμου: Είναι το μζςο ςτο οποίο κινείται το πλαίςιο ανάρτθςθσ, 

2. Σερματικόσ διακόπτησ: Είναι ο διακόπτθσ που ςταματάει τθν λειτουργία του 

ανελκυςτιρα, 

3. Άνω ολιςθητήρασ: Είναι το μζςο το οποίο βοθκά τθν οδιγθςθ του πλαιςίου επάνω ςτον 

οδθγό. Στο εςωτερικό του διακζτει ζνα εξάρτθμα (παποφτςι) το οποίο είναι 

καταςκευαςμζνο από ζνα ειδικό υλικό που μειϊνει το ςυντελεςτι τριβισ. Τα πζδιλα 

ολίςκθςθσ κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ που αφοροφν τον τρόπο καταςκευισ τουσ, και 

δίνονται ςτθν παρακάτω διάταξθ: 

Χωρίσ επίςτρωςη: Ππου ςε αυτιν τθν περίπτωςθ διακζτουν αυτόματα λαδωτιρια για τθ 

λίπανςθ των οδθγϊν ηυγϊν και χρθςιμοποιοφνται για ανελκυςτιρεσ μικρϊν και μζςων 

ταχυτιτων.  

Rollers guides: Σε αυτιν τθν κατθγόρια αποτελοφνται από τρεισ ελαςτικοφσ τροχοφσ οι 

οποίοι ολιςκαίνουν πάνω ςτουσ οδθγοφσ ηυγοφσ και χρθςιμοποιοφνται ςε ανελκυςτιρεσ 

υψθλϊν ταχυτιτων.  

Κοινά με επίςτρωςη: Διακζτουν επίςτρωςθ με ειδικό πλαςτικό υλικό ϊςτε να αποφευχκεί 

ο κόρυβοσ κατά τθν λειτουργία. Χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυνθκιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

ανελκυςτιρων. 

4. Βάςη δεςίματοσ ςυρματόςχοινων: Είναι θ βάςθ ςτθν οποία τοποκετοφνται οι κϊνοι των 

ςυρματόςχοινων, ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ ανάρτθςι τουσ, 

5. Αυτόματοσ λιπαντήρασ: Βοθκθτικό εξάρτθμα το οποίο λιπαίνει τον οδθγό, με 

αποτζλεςμα να μειϊνεται ο ςυντελεςτισ τριβισ μεταξφ ολιςκθτιρα και οδθγοφ, 

6. Άνω Πι: Το εξάρτθμα ςτο οποίο ςτθρίηονται όλα τα εξαρτιματα του άνω μζροσ του 

πλαιςίου, 

7. Άνω βάςη πρόςδεςησ θαλάμου: Είναι θ βάςθ που ςυνδζει το επάνω μζροσ του πλαιςίου 

με το κάλαμο, 

8. Κάμα τερματικϊν διακοπτϊν: Είναι το εξάρτθμα που ενεργοποιεί τον άνω και κάτω 

τερματικό διακόπτθ, 

9. Πλάκα προςκρουςτήρα: Είναι το εξάρτθμα που ζρχεται ςε επαφι με τον 

προςκρουςτιρα όταν ο κάλαμοσ υπερβεί τθν διαδρομι προσ τα κάτω,  

10. Αρπάγη: Είναι ο μθχανιςμόσ πζδθςθσ του καλάμου ο οποίοσ ενεργεί ςε περίπτωςθ 

υπερτάχυνςθσ αυτοφ, 

11. Μηχανιςμόσ αρπάγησ: Ο μθχανιςμόσ που ενεργοποιεί τθν αρπάγθ, 

12. Κάτω ολιςθητήρασ. 
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11.9 Πλαίςιο αντίβαρου 

 

Το πλαίςιο αντίβαρου αποτελείται από πολλά μεταλλικά τεμάχια ςχιματοσ 

επιφανειϊν ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου, τα οποία περιβάλλονται από επζνδυςθ 

χυτοςιδιρου και είναι τοποκετθμζνα ςε ειδικά διαμορφωμζνο πλαίςιο το οποίο αποτρζπει 

τθν μετατόπιςθ τουσ. 

Στο άνω μζροσ του πλαιςίου υπάρχει υποδοχι ςτθν οποία τοποκετοφνται οι κϊνοι 

των ςυρματόςχοινων ανάρτθςθσ του αντίβαρου, ενϊ ςτο κάτω μζροσ υπάρχει μία πλάκα 

προςκρουςτιρα. Το πλαίςιο του αντίβαρου ολιςκαίνει ςε οδθγοφσ ίδιασ μορφισ με αυτοφσ 

του καλάμου ςχιματοσ Τ. 

 
χήμα 11.5 Ρλαίςιο αντίβαρου, (Ρθγι: Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ). 

Σκοπόσ χρθςιμοποιιςεισ αυτοφ είναι για να μθν καταπονοφνται πολφ τα 

ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ. 

 

Τζλοσ το βάροσ του αντίβαρου G εξαρτάται από τουσ εξισ παράγοντεσ: 

 

 Το βάροσ του θαλάμου (Pθ), 

 Το μιςό βάροσ του ονομαςτικοφ φορτίου (Q) για το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί ο 

ανελκυςτιρασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ιςχφει:    

   Βάροσ αντίβαρου = Βάροσ θαλάμου + 1/2 βάρουσ φορτίου 

  G = Pθ + 1/2 Q 
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Κεφάλαιο 12ο  

 

12.1 Ηλεκτρική εγκατάςταςη ανελκυςτήρα 

  

Θ θλεκτρικι εξάρτθςθ ενόσ ανελκυςτιρα  αποτελείται από τα εξισ παρακάτω μζρθ: 

 Ρίνακα χειριςμοφ, 

 Ρίνακα κίνθςθσ και φωτιςμοφ, 

 Τισ κομβιοδόχεσ των ορόφων και του καλάμου, 

 Τισ απαραίτθτεσ θλεκτρικζσ γραμμζσ με τα κανάλια προςταςίασ τουσ, 

 Το ςφςτθμα οροφοδιαλογισ, 

 Τθν γείωςθ. 

 

 
Εικόνα 12.1 Θλεκτρικι εξάρτθςθ ανελκυςτιρα, (Ρθγι: Kleemann Ελλάσ ΑΒΕΕ). 
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12.2 Πίνακασ χειριςμοφ 

 

Ο πίνακασ χειριςμοφ αποτελεί το μυαλό του ανελκυςτιρα. Δζχεται πλθροφορίεσ ςτον 

μικροεπεξεργαςτι του, τισ επεξεργάηεται και δίνει τισ απαραίτθτεσ εντολζσ για τθ 

λειτουργία του ανελκυςτιρα.  

Οι πίνακεσ, πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 81:1&2 και να 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ για αυτό πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοι ζτςι ϊςτε να 

προςτατεφουν τον ανελκυςτιρα και το επιβατικό κοινό, διακόπτοντασ ι μθ ξεκινϊντασ τθ 

λειτουργία του ςτα παρακάτω ςφάλματα: 

 

1) Ζλλειψθ τάςθσ, 

2) Ρτϊςθ τάςθσ, 

3) Απϊλεια αγωγιμότθτασ ενόσ αγωγοφ, 

4) Σφάλμα μόνωςθσ ςε ςχζςθ με τα μεταλλικά μζρθ ι με τθν γθ, 

5) Βραχυκφκλωμα ι διακοπι, αλλαγι τθσ τιμισ ι τθσ λειτουργίασ ςε ζνα θλεκτρικό 

ςτοιχείο, 

6) Μθ ζλξθ ι μθ πλιρθ ζλξθ του κινθτοφ οπλιςμοφ θλεκτρονόμου ιςχφοσ ι 

θλεκτρονόμου, 

7) Μθ αποκόλλθςθ του κινθτοφ οπλιςμοφ θλεκτρονόμου ιςχφοσ ι θλεκτρονόμου, 

8) Πταν δεν κλείςει μια θλεκτρικι επαφι, 

9) Πταν δεν ανοίξει μια θλεκτρικι επαφι, 

10)  Πταν γίνει αναςτροφι φάςεων. 

 

12.2.1 Εξαρτήματα πίνακα χειριςμοφ 

 
 

Εικόνα 12.2 Εξαρτιματα πίνακα χειριςμοφ, (Ρθγι: STAGE). 
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Ο πίνακασ χειριςμοφ αποτελείται από τα εξισ παρακάτω μζρθ: 

 

 Μεταλλικό πλαίςιο 

 

Είναι ζνα ειδικά καταςκευαςμζνο πλαίςιο, οποφ μζςα ςε αυτό το βρίςκονται όλα τα 

εξαρτιματα του πίνακα χειριςμοφ. Σκοπόσ του είναι να παρζχει προςταςία ςτο κοινό από 

ενδεχόμενθ θλεκτροπλθξία. Ακόμα το πλαίςιο ζχει επζνδυςθ από θλεκτροςτατικι βαφι για 

τθν αποφυγι οξείδωςθσ. 

 

 Μεταςχηματιςτζσ υποβιβαςμοφ τάςεωσ 

 

Για τθν καλι και αςφαλι λειτουργία του πίνακα διατίκενται δφο μεταςχθματιςτζσ.  

Οι μεταςχθματιςτζσ αυτοί είναι ο Μ/Σ κίνθςθσ TRK και ο Μ/Σ φωτιςμοφ TRF. 

 

 Μεταςχηματιςτήσ κινήςεωσ 

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ μεταςχθματιςτι τροφοδοτείται με τάςθ 380V από τισ δφο 

φάςεισ ειςόδου του πίνακα και ςτισ εξόδουσ του παρζχει ακροδζκτεσ που δίνουν τισ εξισ 

τάςθσ 11 V, 60 V, 110 V, 120 V. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Θ τάςθ 11 V χρθςιμοποιείται για τθν λειτουργία τθσ πλακζτασ και τισ ενδείξεισ τθσ 

κλιςεωσ, τθσ ζνδειξθσ ορόφου και τα βζλθ πορείασ όταν είναι καταςκευαςμζνεσ για γενικό 

(+).                                                                                                                                           

Θ τάςθ 60 V χρθςιμοποιείται για τθν τροφοδοςία τθσ θλεκτρομανδάλωςθσ των 

κυρϊν του φρζατοσ του ανελκυςτιρα. 

Θ τάςθ 110V χρθςιμοποιείται για τον χειριςμό των ρελζ ιςχφοσ και καποίων 

βοθκθτικϊν προρελζ.                                                                                                      

 Θ ιςχφσ των ρελζ κακορίηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ανελκυςτιρα. 

 

 Μεταςχηματιςτήσ φωτιςμοφ 

 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ μεταςχθματιςτισ τροφοδοτείται με τάςθ 220V από ειδικό 

αςφαλειοδιακόπτθ ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτο μθχανοςτάςιο του ανελκυςτιρα. Τθ 

ςυγκεκριμζνθ τάςθ τθν υποβιβάηει και ςτισ εξόδουσ παρζχει ακροδζκτεσ που δίνουν τισ 

εξισ τάςθσ 0V, 12V, 15V, 24V, 42V. 

Θ τάςθ 0V είναι το γενικό για όλεσ τισ τάςεισ αυτοφ του Μ/Σ. 

Θ τάςθ 12V χρθςιμοποιείται για τισ ενδείξεισ τθσ κλιςεωσ, τισ ζνδειξθσ ορόφου και 

τα βζλθ πορείασ όταν είναι καταςκευαςμζνεσ για γενικό (-).  

Θ τάςθ 15V χρθςιμοποιείται ϊςτε να τροφοδοτιςει το τροφοδοτικοφ τθσ μπαταρίασ. 

Θ τάςθ 24V χρθςιμοποιείται για τα φϊτα του καλάμου όταν ο ανελκυςτιρασ δεν 

είναι ςτάςιμοσ. 
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Θ τάςθ 42V χρθςιμοποιείται για τον φωτιςμό του καλάμου ςε κανονικι λειτουργία 

του ανελκυςτιρα και για τον φωτιςμό του φρεατίου. 

Θ ιςχφσ του κακορίηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ανελκυςτιρα. 

 

 Μπαταρία – Σροφοδοτικό 

 

Θ μπαταρία χρθςιμοποιείται για τα φϊτα αςφαλείασ και τα κουδοφνια αςφαλείασ 

ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. Θ ιςχφσ τθσ είναι 2,2Αh και φορτίηεται από το 

τροφοδοτικό. 

 

Πλακζτα Α-Β: 

  

Θ πλακζτα αυτι είναι θ κεντρικι μονάδα του πίνακα και αποτελείται από δφο μζρθ, 

το Α και το Β. 

Α είναι το μζροσ τθσ πλακζτασ οποφ λαμβάνει τισ εντολζσ και τισ πλθροφορίεσ που 

ζρχονται από τον ανελκυςτιρα, τισ επεξεργάηεται και τισ εκτελεί ανάλογα με τισ απαιτιςεισ. 

Το ςυγκεκριμζνο μζροσ τθσ πλακζτασ είναι και ο μικροεπεξεργαςτισ του πίνακα που 

λειτουργεί βάςθ κάποιων λογικϊν κυκλωμάτων. 

Β είναι θ πλακζτα που περιλαμβάνει τα βοθκθτικά προρελζ τα οποία λειτουργοφν 

με τάςθ 12V Σ.. Θ ςυγκεκριμζνθ πλακζτα λαμβάνει κάποιεσ εντολζσ από τθν πλακζτα Α τισ 

οποίεσ τισ μεταφζρει ςτουσ θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ (ρελζ), ςτουσ θλεκτρονόμουσ φωτιςμοφ 

(ρελζ) και τον θλεκτρομαγνιτθ. 

 

Πλακζτα C SERVICE: 

  

Θ πλακζτα αυτι διακζτει τζςςερα ρελζ. Τροφοδοτείται με τάςθ 110V Ε,.                    

Ακόμα παίρνει ςιμα από το κφκλωμα αςφαλείασ που ελζγχει τισ επαφζσ των κλειδαριϊν, 

των κυρϊν και των STOP, και μζςω των προρελζ που διακζτει δίνει εντολζσ ςτισ πλακζτεσ Α 

και Β. 

  

Πλακζτα RB4: 

 

  Θ πλακζτα αυτι ζχει τάςθ τροφοδοςίασ 12V Σ. και ζχει ςαν ςκοπό τθν τροφοδοςία 

του ρελζ τθσ διάταξθσ υπζρβαρου. 

 

Πλακζτα RL: 

  

Θ πλακζτα αυτι τοποκετείται μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ π.χ. όταν τα βζλθ πορείασ 

και οι ενδείξεισ οροφϊν ζχουν καταςκευαςτεί ϊςτε να λειτουργοφν μόνο με γενικό (-). 
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Γζφυρεσ πυριτίου (ΒR1): 

  

Θ γζφυρα αυτοφ του τφπου ζχει ςαν ςκοπό τθν τροφοδοςία του μαγνιτθ και τθν 

τροφοδοςία τθσ θλεκτρονικά αυτόματθσ κφρασ. 

 

Αςφάλειεσ προςταςίασ: 

  

Οι αςφάλειεσ αυτζσ ζχουν ωσ ςκοπό τουσ τθν προςταςία από βραχυκυκλϊματα και 

υπερτάςεισ των τυλιγμάτων των μεταςχθματιςτϊν, τθσ πλακζτασ και τθσ μπαταρίασ. 

 

Ρελζ διαρροήσ Δ: 

  

Είναι ζνα ειδικό ρελζ με καςτάνια που χρθςιμοποιείται ϊςτε να προςτατεφει τθν 

εγκατάςταςθ από ενδεχόμενεσ διαρροζσ, ζτςι ςε περίπτωςθ διαρροισ ςτο κφκλωμα του 

ανελκυςτιρα το ρελζ διαρροισ ενεργοποιείται και τον κζτει εκτόσ λειτουργίασ, δίχωσ να 

επανζρχεται αυτόματα. 

 

Διακόπτησ φϊτων φρζατοσ ΦΦ: 

  

Είναι αςφαλειοδιακόπτθσ ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθν ενεργοποίθςθ του 

φωτιςμοφ του φρεατίου. Θ τροφοδοςία του γίνεται απ’ ευκείασ από τον μεταςχθματιςτι 

του φωτιςμοφ με τάςθ 42V. 

 

Επιτηρητήσ φάςησ Ε.Φ: 

 

Επιτθρεί τισ τρεισ φάςεισ του δικτφου για ενδεχόμενθ πτϊςθ τάςθσ, αςυμμετρία και 

διαδοχι φάςθσ. 

 

Ρελζ ιςχφοσ: 

  

Ο πίνακασ διακζτει τα εξισ παρακάτω ρελζ ιςχφοσ: 

 KG: Γενικό ρελζ για τθν κίνθςθ του κινθτιρα, 

 KY: ελζ εκκινιςεωσ του κινθτιρα ςε αςτζρα, 

 ΚΔ: ελζ εκκινιςεωσ του κινθτιρα ςε τρίγωνο. 

 

Τα ρελζ ιςχφοσ χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να μεταφζρεται θ απαραίτθτθ ιςχφσ ςτον 

θλεκτροκινθτιρα. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτισ εγκαταςτάςεισ πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω κατθγορίεσ θλεκτρονόμων: 

 

AC-3: Για θλεκτρονόμουσ κινθτιρων Ε., 

DC-3: Για θλεκτρονόμουσ κινθτιρων Σ.. 
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Ωσ βοθκθτικοί θλεκτρονόμοι που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ αυτοματιςμοφσ 

διάφορων κυκλωμάτων (π.χ. χειριςμοφ, φωτιςμοφ) πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι εξισ 

παρακάτω τφποι θλεκτρονόμων: 

 

AC-15: Για θλεκτρονόμουσ Ε., 

DC-15: Για θλεκτρονόμουσ Σ.. 

 

Κλζμεσ ςφνδεςησ: 

 

Στισ κλζμεσ ςφνδεςθσ ςυνδζουμε τα καλϊδια από διάφορα εξαρτιματα του πίνακα 

ζτςι ϊςτε να ςυνδεκοφν ςτο φρεάτιο με τον ανελκυςτιρα.   

 

Γείωςη: 

 

Υπάρχει ειδικι κλζμα για τθ γείωςθ ςτθν οποία ςυνδζουμε τισ γειϊςεισ του πίνακα 

με τισ γειϊςεισ του φρεατίου. Επιπλζον, υπάρχει καλϊδιο που ςυνδζει το ςαςί με τθν κφρα 

του πίνακα. 

 

12.3 Σφποι πινάκων χειριςμοφ 

 

Οι κατθγορίεσ πινάκων που υπάρχουν ςτισ εγκαταςτάςεισ των ανελκυςτιρων είναι οι 

εξισ: 

 

 Πίνακασ απλήσ λειτουργίασ: 

 

Οποφ θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου τφπου βαςίηεται ςτθν χριςθ των 

μικροθλεκτρονικϊν. Θ τάςθ τροφοδοςίασ των βοθκθτικϊν πθνίων του είναι 60V και 

110V Σ. ι Ε.. Σαν καταςκευζσ είναι ιδιαίτερα βαριζσ και τείνουν να καταργθκοφν 

ζπειτα από τθν ανακάλυψθ των μικροχπολογιςτϊν. 

 

 
Εικόνα 12.3 Ρίνακασ απλισ λειτουργίασ, (Ρθγι: STAGE). 
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 Ηλεκτρονικόσ πίνακασ 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πίνακα, θ διαδικαςία των αυτοματιςμϊν γίνεται με τθ 

χριςθ θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων. 

Οι τάςεισ λειτουργίασ των ςυγκεκριμζνων πινάκων είναι 12V, 24V και 48V. 

Είναι εφκολοι ωσ προσ τθ  χριςθ τουσ και τθν ςυντιρθςθ, ενϊ παράλλθλα παρζχουν 

οικονομία ςτθν θλεκτρικι ενζργεια. Το κόςτοσ καταςκευισ τουσ είναι πιο αυξθμζνο ςε 

ςχζςθ με τουσ πίνακεσ απλισ λειτουργίασ. 

 

 
Εικόνα 12.4 

Αριςτερά: Ρίνακασ αυτόματθσ λειτουργίασ, (Ρθγι: VASSLER).                                                                           

Δεξιά: Ρίνακασ αυτόματθσ λειτουργίασ για ανελκυςτιρα χωρίσ 

μθχανοςτάςιο, (Ρθγι: www.monitorelevator.it). 

 

 Πίνακασ κίνηςησ και φωτιςμοφ: 

 

Στον χϊρο του μθχανοςταςίου επιβάλλεται να υπάρχει ζνασ πίνακασ, ο οποίοσ κα 

μπορεί να διακόπτει τθν παροχι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον κινθτιριο μθχανιςμό και 

ςτο φωτιςμό του ανελκυςτιρα. Μάλιςτα ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ αποτελείται από ζνα 3Φ 

και ζνα 1Φ διακόπτθ. 

Ο κάκε διακόπτθσ ξεχωριςτά ελζγχει και ζνα κφκλωμα. Ο 3Φ διακόπτθσ τροφοδοτεί 

το κφκλωμα παροχισ του κινθτιριου μθχανιςμοφ με τάςθ 380V ενϊ ο 1Φ τροφοδοτεί το 

κφκλωμα φωτιςμοφ με τάςθ 220V.  

Στον ςυγκεκριμζνο πίνακα για λόγουσ αςφαλείασ πρζπει να παρζχεται κλείδωμα 

ϊςτε να μθν μπορεί να ελεγχτεί από αναρμόδιο προςωπικό. 

Θ παροχι τροφοδοςίασ του κάκε διακόπτθ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

άλλθ. Για παράδειγμα, εάν διακόπτεται θ τροφοδοςία κίνθςθσ του ανελκυςτιρα, δεν κα 

πρζπει να διακόπτεται θ παροχι τροφοδοςίασ του φωτιςμοφ και το αντίςτροφο.  

 

 

 

http://www.monitorelevator.it/
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Θ λειτουργία του γενικοφ πίνακα κίνθςθσ και φωτιςμοφ γίνεται από αυτόματεσ 

αςφάλειεσ ράγασ. Θ επιλογι των αςφαλειϊν γίνεται ςφμφωνα με το ονομαςτικό ρεφμα του 

κινθτιρα και τον τρόπο εκκίνθςισ αυτοφ. Οι αυτόματεσ αςφάλειεσ ράγασ διακόπτουν 

αυτόματα ζνα κφκλωμα ςε περίπτωςθ που θ ζνταςι του υπερβεί τθν τιμι τθσ ονομαςτικισ 

ζνταςθσ. Αυτό γίνεται επίςθσ με τθν πτϊςθ ενόσ αυτόματου διακόπτθ (αυτόματεσ 

αςφάλειεσ). Ζτςι, παρζχεται προςταςία των αγωγϊν, των μονϊςεων και των ςυςκευϊν του 

κυκλϊματοσ από υπερεντάςεισ και βραχυκυκλϊματα. 

Ο χρόνοσ αποκρίςεισ μίασ αςφάλειασ ϊςτε να διακόψει τθν τροφοδοςία, εξαρτάται 

από το μζγεκοσ τθσ υπερεντάςεωσ και από τον τφπο τθσ αςφάλειασ. 

Γενικότερα, ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ, θ διακοπι γίνεται ςε μερικά εκατοςτά 

του δευτερολζπτου, ενϊ ςε περίπτωςθ υπερεντάςεωσ ςε μερικά δευτερόλεπτα ι ακόμα και 

λεπτά. 

Ρλεονζκτθμα των ςυγκεκριμζνων αςφαλειϊν είναι ότι ςε περίπτωςθ υπερεντάςεωσ 

δεν χρειάηονται να γίνει αντικατάςταςθ, απλϊσ κα πρζπει να ςθκωκεί το χειριςτιριο και να 

αποκαταςτακεί θ τροφοδοςία (εφόςον βζβαια επιςκευαςτεί πρϊτα ι απομονωκεί θ 

ςυςκευι που προκάλεςε το τυχόν βραχυκφκλωμα). 

Οι αςφάλειεσ αυτοφ του τφπου αποτελοφνται από ζνα θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο 

(ρελζ) και από ζνα διμεταλλικό ςτοιχείο (κερμικό). Το θλεκτρομαγνθτικό αυτό ςτοιχείο 

κάνει διακοπι ςε περίπτωςθ παρουςιάςεισ βραχυκυκλϊματοσ πολφ γριγορα (εκατοςτά ι 

και χιλιοςτά του δευτερολζπτου), ενϊ το διμεταλλικό διακόπτει ςε περίπτωςθ 

παρουςιάςεισ υπερεντάςεωσ με χρόνο απόκριςθσ δευτερολζπτων ι ακόμα και λεπτϊν, 

ανάλογα με τθν υπερζνταςθ. 

 

 
             Εικόνα 12.5 Ρίνακασ κίνθςθσ και φωτιςμοφ. (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 
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12.4 Ανάλυςη ηλεκτρολογικήσ εγκατάςταςησ 

 

Θ θλεκτρικι ενζργεια (3Φ & 1Φ) ενόσ ανελκυςτιρα, μζςω τθσ κεντρικισ παροχισ 

μεταφζρεται από τον μετρθτι του κτθρίου ςτον πίνακα κίνθςθσ και φωτιςμοφ που 

βρίςκεται ο οποίοσ όπωσ αναφζραμε και προθγοφμενοσ βρίςκεται ςτον χϊρο του 

μθχανοςταςίου. Στθ ςυνζχεια, από τουσ διακόπτεσ εξζρχονται από μία ανεξάρτθτθ γραμμι 

του κάκε διακόπτθ (3Φ & 1Φ), οι οποίεσ οδεφουν προσ τον πίνακα χειριςμοφ. Ζπειτα από 

τον πίνακα εξζρχονται εφκαμπτοι αγωγοί μικρότερθσ διατομισ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε 

κάποιο κφκλωμα λειτουργίασ και οδεφουν ςτθν αντίςτοιχθ ςυςκευι του ανελκυςτιρα. 

 

 
χήμα 12.1 Μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον πίνακα χειριςμοφ. 

 

12.5 Ηλεκτρική εγκατάςταςη φρεατίου 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ ενόσ ανελκυςτιρα αποτελείται από τουσ αγωγοφσ, τισ 

καλωδιϊςεισ, τα κανάλια μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται οι αγωγοί, κακϊσ και ο εφκαμπτοσ 

αγωγόσ, που χρθςιμοποιείται για τθν τροφοδοςία με θλεκτρικό ρεφμα των εξαρτθμάτων 

και των ςυςκευϊν του καλάμου και του φρεατίου.  

Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του πίνακα χειριςμοφ με το κάλαμο γίνεται μζςο των 

εφκαμπτων αγωγϊν. Οι εφκαμπτοι αγωγοί αποτελοφνται από 20, 24 και 36 πολφκλωνουσ 

αγωγοφσ των 0,75m2  ι των 1,00m2. Οι πόλοι του εφκαμπτου αγωγοφ, διακζτουν μόνωςθ 

PVC, το χρϊμα τουσ είναι μαφρο και οι αγωγοί είναι τοποκετθμζνοι παράλλθλα και 

καλφπτονται ςε όλο τουσ το μικοσ τουσ από μανδφα. Είναι ομαδοποιθμζνοι ανά πζντε, 

ανάμεςα ςτισ ομάδεσ αυτζσ ζχει προςτεκεί και νιμα απόςχιςθσ. Ακόμα, οι πόλοι είναι 

αρικμθμζνοι ςε όλο τουσ το μικοσ ϊςτε να διευκολφνεται ο εγκαταςτάτθσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ εγκαταςτάςεισ. Σε κάκε εφκαμπτο αγωγό διατίκεται και ζνασ πόλοσ γείωςθσ. 

 
Εικόνα 12.6 Εφκαμπτοσ αγωγόσ. 
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Το ζνα άκρο του εφκαμπτου αγωγοφ ςυνδζεται απευκείασ ςτον πίνακα ενϊ το άλλο 

ςυνδζεται ςε ζναν διακλαδωτιρα ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό του 

φρεατίου. 

Θ κζςθ που λαμβάνει ο διακλαδωτιρασ αυτόσ ςτο φρεάτιο είναι ςτο μζςο τθσ 

διαδρομισ του καλάμου, οποφ από τον ςυγκεκριμζνο διακλαδωτιρα φεφγει άλλοσ 

εφκαμπτοσ αγωγόσ και πθγαίνει ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπίνασ οποφ υπάρχει ζνασ άλλοσ 

διακλαδωτιρασ. Το ςυνολικό μικοσ του εφκαμπτου καλωδίου είναι το μιςό τθσ ωφζλιμθσ 

διαδρομισ του καλάμου ςυν 2,5m. 

 

 
Εικόνα: 12.7 Διακλαδωτιρασ. (Ρθγι: Γκολϊνθσ Χρ.) 

 

 
χήμα 12.2 Τρόποσ ςφνδεςθσ του εφκαμπτου καλωδίου των ανελκυςτιρων ςτα τοιχϊματα 

του φρεατίου και ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπίνασ, (Ρθγι: Τουλόγλου). 
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12.6 Διατομζσ και επιτρεπόμενα ρεφματα ςε αγωγοφσ και καλϊδια 

 

Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διατομισ των αγωγϊν και των καλωδίων ςτισ 

γραμμζσ τροφοδοςίασ, πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν οι πίνακεσ που ςυςχετίηουν τισ 

διατομζσ των αγωγϊν και των καλωδίων με τα επιτρεπόμενα ρεφματα που τουσ διαρρζουν. 

Θ αντίςταςθ μόνωςθσ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το 

πρότυπο CENELEC HD 384.6.61 S1 και να μετράται ανάμεςα ςε κάκε ενεργό αγωγό με τάςθ 

και ςτθ γθ. Οι ελάχιςτεσ τιμζσ τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 12.1 

Ονομαςτική τάςη 
κυκλϊματοσ V 

Σάςη δοκιμήσ (.Ρ) V Αντίςταςη μόνωςησ ΜΩ 

Πολφ χαμηλή τάςη 
αςφαλείασ (SELV) 

250 ≥0.25 

≤500 500 ≥0.5 

>500 1000 ≥1.0 
 

Πταν το κφκλωμα περιζχει θλεκτρονικζσ διατάξεισ, τότε κατά τθν διάρκεια των 

μετριςεων ο αγωγόσ τθσ φάςθσ κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον ουδζτερο. 

Για κυκλϊματα χειριςμοφ και αςφάλειασ, θ μζςθ τιμι τθσ τάςθσ του Σ. ι θ ενεργόσ 

τιμι τάςθσ του Ε. μεταξφ αγωγϊν και γθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 250V. 

Ο ουδζτεροσ αγωγόσ και ο αγωγόσ προςταςίασ επιβάλλεται να είναι πάντοτε 

χωριςμζνοι. 

Οι ελάχιςτεσ διατομζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε μια θλεκτρικι εγκατάςταςθ 

αναγράφονται παρακάτω: 

 

 1,5mm2  για αγωγοφσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ςε κυκλϊματα χειριςμοφ, 

 2, 5mm2 για τον αγωγό τθσ γείωςθσ, 

 0,8mm2  για αγωγοφσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτεινζσ ενδείξεισ, 

 0,75mm2 για αγωγοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςε κυκλϊματα αςφαλείασ (π.χ. 

κλειδαριζσ, κφρεσ κλπ). 

 

Ακόμα ζνα χαρακτθριςτικό που πρζπει να ζχουν οι αγωγοί είναι θ αναγνωριςιμότθτα 

ςφμφωνα με το χρϊμα τουσ. Τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ αναγράφονται 

παρακάτω: 

 

 Για τισ επαφζσ των κυρϊν φρζατοσ χρθςιμοποιείται το κόκκινο, 

 Για τισ επαφζσ τθσ προμανδάλωςθσ χρθςιμοποιείται το μπλε, 

 Για διάφορεσ επαφζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα κυκλϊματα αςφαλείασ 

χρθςιμοποιείται το καφζ, 

 Για κυκλϊματα φωτιςμοφ και ςιμανςθσ χρθςιμοποιείται το πράςινο. 
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12.7 Γειϊςεισ 

 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ του ανελκυςτιρα, τα οποία διαρρζονται από θλεκτρικό 

ρεφμα επιβάλλεται να γειϊνονται. Γείωςθ ονομάηουμε τθν αγϊγιμθ ςφνδεςθ κάποιου 

ςθμείου του κυκλϊματοσ ι ενόσ μεταλλικοφ αντικειμζνου με το ζδαφοσ.  

Ο λόγοσ που πραγματοποιείται αυτι θ ενζργεια είναι για να αποκτιςουν το ίδιο 

δυναμικό με τθ γθ. Οποφ το δυναμικό τθσ γθσ κεωρείται μθδζν. Σκοπόσ τθσ γείωςθσ ςτθν 

θλεκτρικι εγκατάςταςθ ενόσ ανελκυςτιρα, είναι να κάνει εφικτι τθν εκφόρτιςθ των 

θλεκτρικϊν ρευμάτων προσ τθ γθ, μζςω του θλεκτροδίου γείωςθσ, το οποίο κα πρζπει να 

εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα του εξοπλιςμοφ και τθ ςυνζχεια τθσ καλισ λειτουργίασ του ςε 

περίπτωςθ εμφανίςεωσ οποιουδιποτε ςφάλματοσ, παρζχοντασ διαδρομι απαγωγισ του 

ρεφματοσ και εκτόνωςισ του προσ τθ γθ, κακϊσ ακόμα και να προςτατεφει από 

θλεκτροπλθξία τα άτομα που είτε εργάηονται, είτε κινοφνται ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

 

Τα εξαρτιματα που φζρουν γείωςθ ςε ζναν ανελκυςτιρα αναγράφονται παρακάτω: 

 Πίνακασ ελζγχου,  

 ηλεκτροκινητήρασ,  

 επαφζσ θυρϊν,  

 επαφζσ κλειδαριϊν,  

 πλαίςιο ανάρτηςησ (ςαςί). 

 

12.8 φςτημα εντοπιςμοφ θζςησ θαλάμου και ςτάςεωσ 

 

Για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ του καλάμου, κακϊσ επίςθσ και τθσ ςτάςθσ του 

ανελκυςτιρα, χρθςιμοποιοφμε τα παρακάτω εξαρτιματα: 

 Μθχανικοί διακόπτεσ ορόφων, 

 Μαγνθτικοί διακόπτεσ ορόφων, 

 Μθχανικό και ψθφιακό οροφοδιαλογζα, 

 Διακόπτεσ τζρματοσ διαδρομισ ανελκυςτιρα. 

 

12.8.1 Μηχανικοί διακόπτεσ:  

 

Οι μθχανικοί διακόπτεσ ορόφων δίνουν πλθροφορίεσ για τθν κζςθ του καλάμου και 

πραγματοποιοφν και τθν ςτάκμευςι του. Ο αρικμόσ των διακοπτϊν ςε ζναν ανελκυςτιρα 

εξαρτάται από τον αρικμό των ςτάςεων που ζχει θ εγκατάςταςθ. 

Οι διακόπτεσ αυτοί ςτερεϊνονται κατακόρυφα ςε μια από τισ πλευρζσ του φρζατοσ, 

ζνασ για κάκε ςτάςθ και ςε φψοσ ίςο με τα 2/3 του φψουσ τθσ κφρασ του φρεατίου. 

Οι μθχανικοί αυτοί διακόπτεσ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 
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 Διακόπτεσ μίασ επαφήσ με επαναφορά:   

 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία διακοπτϊν ζχει δφο ακροδζκτεσ. Οι διακόπτεσ αυτοί 

χρθςιμοποιοφνται είτε ωσ τερματικοί διακόπτεσ αςφαλείασ, είτε ωσ προτερματικοί 

διακόπτεσ. Ακόμα όταν ςυμμετζχουν ςτθν ζνδειξθ του ορόφου κα πρζπει να διακζτουν μια 

επιπλζον επαφι. 

 
Εικόνα 12.8 Διακόπτθσ μίασ επαφισ με επαναφορά. 

 

 Διακόπτεσ δφο επαφϊν με τρεισ ακροδζκτεσ:  

 

Οι διακόπτεσ δφο επαφϊν χρθςιμοποιοφνται ςτον κλαςικό τρόπο οροφοδιαλογισ. 

Τοποκετείται ζνασ ςε κάκε όροφο και είτε λειτουργοφν για να ςταματιςουν το κάλαμο 

ςτον εκάςτοτε όροφο, είτε για να προετοιμάςουν τθν ςτάκμευςι του δίνοντασ εντολι για 

να εφαρμοςκεί θ μικρι ταχφτθτα. Θ ςτιριξθ των διακοπτϊν αυτϊν γίνεται επάνω ςτουσ 

οδθγοφσ του καλάμου. Μάλιςτα κα πρζπει να είναι πάρα πολφ καλά ευκυγραμμιςμζνοι, 

διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα υπάρχει δυςλειτουργία ςτθν λειτουργία του 

ανελκυςτιρα πιο ςυγκεκριμζνα δεν κα ςταματάει ςτο ςωςτό όροφο ακόμα κα υπάρχει 

πρόςκρουςθ του χωνιοφ επάνω ςτον κάλαμο με αποτζλεςμα να δθμιουργείτε κόρυβοσ 

όταν κα περνάει ο κάλαμοσ από το ςυγκεκριμζνο διακόπτθ. 

Ράνω ςτον κάλαμο του ανελκυςτιρα είναι τοποκετθμζνθ μια κάμα (χωνί) θ οποία 

ςυμβάλει ςτθν λειτουργία του διακόπτθ των ορόφων. 

 

 
Εικόνα: 12.9 Αριςτερά: Διακόπτθσ δφο επαφϊν, Δεξιά: Κάμα (χωνί) διακόπτθ ορόφων. 
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Οι παραπάνω διακόπτεσ ζχουν κφκλωμα το οποίο ςυνδζεται επάνω ςτον πίνακα 

χειριςμοφ. Από τθν κλεμμοςειρά του πίνακα χειριςμοφ ξεκινοφν οι αγωγοί των ορόφων 

(μεςαίεσ επαφζσ των διακοπτϊν) και οι αγωγοί ανόδου – κακόδου (πλαϊνζσ επαφζσ 

διακοπτϊν). 

 

Στο παρακάτω ςχζδιο φαίνεται πωσ ο κάλαμοσ παραβρίςκεται ςταματθμζνοσ ςτθν 

ςτάςθ Δ1 (μπράτςο διακόπτθ Δ1ςτθ μεςαία κζςθ), ενϊ οι άλλοι διακόπτεσ ζχουν ςυνδζςει 

το κφκλωμα ζτςι ϊςτε ο κάλαμοσ να μπορεί να ανζβει. 

 
χήμα 12.3 Συνδεςμολογία διακοπτϊν ςτον πίνακα χειριςμοφ. 

 

12.8.2 Μαγνητικοί διακόπτεσ: 

 

Σε πολλζσ εγκαταςτάςεισ ανελκυςτιρων χρθςιμοποιοφνται διακόπτεσ τζρματοσ και δφο 

επαγωγικά ςτοιχεία. Τα επαγωγικά αυτά ςτοιχεία ςυνεργάηονται με μικρά τεμάχια 

μετάλλου (λαμαρίνα), τα οποία είναι κρεμαςμζνα κατά μικοσ του φρζατοσ ςε λεπτό 

ςυρματόςχοινο και ςτο ανάλογο φψοσ του κάκε ορόφου.                               

Το κάκε ζνα από τα δφο αυτά επαγωγικά ςτοιχεία ζχουν ωσ ςκοπό: 

 Σην ςτάςη του θαλάμου για κάθε όροφο,  

 Σην ιςοςτάθμιςη του θαλάμου για κάθε όροφο. 

Οι μαγνθτικοί αυτοί διακόπτεσ με τθν πάροδο των χρόνων τείνουν να αντικαταςτιςουν 

τουσ μθχανικοφσ διακόπτεσ. 

 
Εικόνα 12.10 Μορφι μαγνθτικοφ διακόπτθ, (Ρθγι: Sta.Ge Hellas, stage.gr). 
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12.8.3 Οροφοδιαλογζασ 

 

Είναι θ ςυςκευι θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τισ επαφζσ και τουσ διακόπτεσ, 

πραγματοποιεί τθν ςωςτι ςτάκμευςθ του καλάμου ςτουσ ορόφουσ. 

Ο οροφοδιαλογζασ παρουςιάηει τα εξισ παρακάτω πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τουσ 

διακόπτεσ με κάμα: 

 Κατά τθν πρόςκρουςθ τθσ κάμασ (χωνί) ςτουσ διακόπτεσ των ορόφων δθμιουργείται 

ενοχλθτικόσ κόρυβοσ, 

 Ραρουςιάηονται φκορζσ ιδιαίτερα όταν ο κάλαμοσ κινείται με υψθλι ταχφτθτα, 

 Οι διακόπτεσ ορόφων δεν είναι προςιτοί ϊςτε να μπορεί να πραγματοποιθκεί 

εφκολθ και τακτικι ςυντιρθςθ αυτϊν. 

 

Ο οροφοδιαλογζασ ζχει ςυγκεντρωμζνουσ όλουσ τουσ διακόπτεσ των ορόφων ςτον 

χϊρο του μθχανοςταςίου όπου ενεργοποιοφνται κατάλλθλα και ςε πλιρθ αντιςτοίχιςθ με 

τθ κζςθ και τθ φορά κίνθςθσ του καλάμου. Από τον οροφοδιαλογζα ςτζλνονται τα 

αναγκαία ςιματα προσ τον πίνακα χειριςμοφ για τθ λειτουργία του ανελκυςτιρα.  

Σαν διάταξθ αντικακιςτά τουσ ςυνεχϊσ εκτοπιηόμενουσ διακόπτεσ ορόφων διότι ζχουν 

παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν ςτάςθ, πιο αξιόπιςτθ και πιο ακόρυβθ 

λειτουργία. 

 

Οι οροφοδιαλογοίσ χωρίηονται ςε δφο κατθγόριεσ: 

 

A. Μηχανικόσ οροφοδιαλογζασ:  

 

Οποφ οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ λόγω του υψθλοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ ζχουν 

καταργθκεί. 

 
Εικόνα: 12.11 Μθχανικόσ οροφοδιαλογζασ, (Ρθγι: Otis, www.otis.com/site/gr) 

 

 

http://www.otis.com/site/gr
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B. Ηλεκτρονικόσ οροφοδιαλογζασ: 

Ο θλεκτρονικόσ οροφοδιαλογζασ χρθςιμοποιείται κυρίωσ λόγω τθσ υψθλισ ακρίβειασ 

ςτάκμευςθσ, του μικροφ του κόςτουσ και τθσ ευκολίασ ςυντιρθςισ αυτοφ. 

 
Εικόνα: 12.12 Θλεκτρονικόσ οροφοδιαλογζασ, (Ρθγι: Sta.Ge Hellas, stage.gr) 

 

12.8.4 Διακόπτεσ τζρματοσ διαδρομήσ ανελκυςτήρα 

 

Σε όλουσ τουσ ανελκυςτιρεσ επιβάλλεται ςτισ άκρεσ των διαδρομϊν τουσ, να 

διακζτουν μια θλεκτρικι διάταξθ, θ οποία να μπορεί να διακόπτει ι να αποκακιςτά τθ 

λειτουργία του ανελκυςτιρα. Οι διακόπτεσ τζρματοσ χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να ςταματοφν 

μια διαδικαςία όταν αυτι φτάςει ςτο τζλοσ τθσ. Οι ςυςκευζσ αυτζσ ενςωματϊνονται ςτα 

κυκλϊματα ελζγχου του πίνακα χειριςμοφ. 

Θ λειτουργία αυτϊν γίνεται με το χωνί και τθν κάμα τα οποία ςτθρίηονται ςτο 

πλαίςιο του καλάμου. 

 

Οι διακόπτεσ αυτοφ του τφπου πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Δφο επαφζσ γεφυρωμζνεσ ςτη θζςη τησ ηρεμίασ,  

 Ζνα κινητό βραχίονα, ο οποίοσ ςτο ζνα άκρο του ζχει ελαςτικό ροδάκι. 

 

Στουσ ανελκυςτιρεσ χρθςιμοποιοφνται τερματικοί διακόπτεσ μιασ επαφισ οι οποίοι 

τοποκετοφνται ςτα όρια των ακραίων διαδρομϊν του καλάμου εκ τον οποίον ο ζνασ ςτο 

άνω και ο άλλοσ ςτο κάτω μζροσ του φρεάτιο, κζτοντασ ζτςι εκτόσ τάςθσ τον πίνακα 

χειριςμοφ όταν ο κάλαμοσ ξεπεράςει τθν διαδρομι του. 

 
 

Εικόνα: 12.13 Τερματικοί διακόπτεσ ανελκυςτιρα. 
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Θ ςυνδεςμολογία των τερματικϊν διακοπτϊν επάνω ςτον πίνακα χειριςμοφ 

πραγματοποιείται όπωσ ςτο παρακάτω ςχζδιο: 

 
χήμα 12.4 Συνδεςμολογία διακοπτϊν τζρματοσ. 

 

Ππωσ βλζπουμε ςτο παραπάνω ςχζδιο, ο τερματικόσ διακόπτθσ ΤΔ παρεμβάλλεται 

ςτο κφκλωμα τροφοδοςίασ του πθνίου του αυτόματου διακόπτθ Α/Τ. Ζτςι όταν 

ενεργοποιθκεί ο τερματικόσ διακόπτθσ ΤΔ, ανοίγει το κφκλωμα αποτζλεςμα αυτοφ να τεκεί 

<<εκτόσ λειτουργίασ>> το πθνίο του αυτόματου διακόπτθ και να ακινθτοποιθκεί ο 

ανελκυςτιρασ. 

 

12.8.5 Ηλεκτρικά κυκλϊματα αςφαλείασ 

 

Ανεξάρτθτα από τον τφπο του ανελκυςτιρα, πρζπει να υπάρχουν οριςμζνα 

κυκλϊματα αςφαλείασ. Θ ςφνδεςθ των ςυγκεκριμζνων κυκλωμάτων γίνεται πάντοτε ςε 

ςειρά (ϊςτε εάν ‘‘κόψει’’ ζνα κφκλωμα να κόψουν και τα υπόλοιπα) και ελζγχονται άμεςα 

από τον πίνακα χειριςμοφ. Οι επαφζσ των ςυγκεκριμζνων κυκλωμάτων πρζπει να είναι 

πάντοτε κλειςτζσ, ζτςι ςε περίπτωςθ που θ επαφι κάποιου κυκλϊματοσ ανοίξει, τότε ο 

πίνακασ χειριςμοφ πρζπει ςυγχρόνωσ να ςταματιςει τθ λειτουργία του ανελκυςτιρα. 

 

Το θλεκτρικό κφκλωμα αςφαλείασ περιλαμβάνει τισ παρακάτω επαφζσ εξαρτθμάτων: 

 

 Σο κφκλωμα των διακοπτϊν ςτάςεων STOP: 

Το ςυγκεκριμζνο κφκλωμα τροφοδοτεί με θλεκτρικό ρεφμα τουσ διακόπτεσ ςτάςεωσ των  

STOP, τουσ διακόπτεσ ON – OFF ςτο εςωτερικό του καλάμου, τθν κομβιοδόχο χειριςμοφ και 

επικεϊρθςθσ που βρίςκεται ςτθν οροφι του καλάμου, ςτον πυκμζνα του φρζατοσ και ςε 

περίπτωςθ που ο ανελκυςτιρασ είναι θλεκτρομθχανικόσ και θ κζςθ του μθχανοςταςίου 

είναι κάτω τότε τροφοδοτεί επίςθσ τθν κομβιοδόχο του τροχαλιοςταςίου, το άνοιγμα τθσ 

κφρασ του καλάμου, τισ επαφζσ ςτα εξαρτιματα αςφαλείασ (περιοριςτιρα ταχφτθτοσ, 

αρπάγθ, προςκρουςτιρα κλπ). 
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Βάςθ του πρότυπο του ΕΛΟΤ, εάν μια επαφι από τα εξαρτιματα αςφαλείασ τεκεί εκτόσ 

λειτουργίασ, τότε για να επαναφερκεί ο ανελκυςτιρασ ςτθν κανονικι του λειτουργία, κα 

πρζπει να γίνει υποχρεωτικά και μόνο με τθν επζμβαςθ του ςυντθρθτι. 

 

 Σο κφκλωμα επαφϊν των θυρϊν,  

 Σο κφκλωμα των κλειδαριϊν. 

 
χήμα 12.5 Θλεκτρικό κφκλωμα αςφαλείασ. 
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Στο ςχιμα που φαίνεται παρακάτω παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ των παραπάνω κυκλωμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 12.6 : Θλεκτρικό κφκλωμα Θλεκτρομθχανικοφ ανελκυςτιρα (Ρθγι ΙΚΑΟΣ) 
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Κεφάλαιο 13ο 

 

 

 

 

 

 

Μελζτη Ηλεκτρομηχανικοφ ανελκυςτήρα χωρίσ μηχανοςτάςιο 
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Δίνεται το παρακάτω φρεάτιο ανελκυςτήρα με τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριςτικά: 

 

 

 

 

8 600 3600 1100 1400 1600 1800 Αυτόματθ 
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