آشنايي با آسانسورهاي هيدروليكي
آسانسورهايي كه حركت در آنها ﺑه واسطه فشار روغن اعمال شونده ﺑه شﻔت جك انجام مي شود .

تاريخچه هيدروليك
در سال  ١٨٢٨انجمن هيدروليك ﺑوفالو در منطقه صنعتي و مركز توليد صنايع نساجي ﺑا استﻔاده از ايجاد كانال
هيدروليك و نيروي آب ﺑه رهبري دكتر جانسون در شهر ﺑوفالوي نيويورك تاسيس شد.
در سال  ١٨٣٣كارگران معدن در كوه  Harzﺑا استﻔاده از ميله هاي عمودي رفت و ﺑرگشت ﺑه عمق  ٦٠متري
را تجرﺑه كردند.
پس از چندين تجرﺑه ديگر سرانجام در سال  ١٨٤٦اولين آسانسور هيدروليك ﺑا فشار آب توسط سرويليام
آرمسترانگ ساخته شد.
دﻻيل استفاده از آسانسورهاي هيدروليك









حركت فوق العاده نرم و روان
عدم نياز ﺑه موتورخانه
استارت و استوپ ﺑدون ضرﺑه حتي ﺑدون نياز ﺑه سيستم درايو
هزينه آهنكشي كمتر نسبت ﺑه آسانسورهاي كششي)معمولي(
صداي ﺑسيار كم و عدم احساس حركت آسانسور در ساختمان
عدم لرزش در هنگام حركت ﺑه دليل توزيع وزن كاﺑين ﺑه سمت زمين نه ﺑر روي ساختمان
 ٥٠درصد صرفه جويي در مصرف ﺑرق
اندازه كاﺑين ﺑزرگتر نسبت ﺑه آسانسور كششي

چرا آسانسور هيدروليك محبوب است؟
آسانسور هاي هيدروليك در ساختمان هاي ﺑدون امكان احداث موتورخانه و ساختمان هاي كم ارتﻔاع )در ايران
 ١٨متر و ﺑا سرعت  ٧٥/٠متر ﺑر ثانيه و در آمريكا تا  ٣٠متر و ﺑا سرعت  ١متر ﺑر ثانيه( يكي از انتخاب هاي ايده
آل است.
اگر شما نيز آسانسوري ميخواهيد كه ﺑا كم ترين صدا ،ﺑدون هيچ گونه لرزش در ساختمان و ٥٠%مصرف انرژي
كم تر نسبت ﺑه آسانسورهاي معمولي ﺑا نرميت فوق العاده ﺑراي شما كار كند ،هيدروليك ﺑهترين اتخاب مي

ﺑاشد.
امروزه از آسان سورهاي هيدروليك در دو صورت جك از پايين ﺑراي توقف هاي كمتر و جك از ﺑغل ﺑراي تعداد
توقف هاي ﺑاﻻتر استﻔاده مي شود.
تشريح مزيت هاي آسانسور هيدروليك
حركت نرم و روان؟ چگونه؟ذاتا وقتي نيروي محركه آسانسور شما روغن ،جك و پمپ هيدروليك ﺑاشد نمي توان حركتي همراه ﺑا شوك و
ضرﺑه را درآن شاهد ﺑود .پس ﺑه دليل خزش روغن ﺑه آرامي و ﺑه وسيله شيرهاي ﺑرقي كه جريان روغن را ﺑه
داخل جك كنترل مي كنند  ،حركتي نرم را القا مي كند.
عدم نياز ﺑه موتورخانه؟نيروي محركه و تكيه گاه آسانسورهاي هيدروليك در پايين ترين طبقه و ﺑر روي زمين قرار دارد و هيچ نيازي ﺑه
هزينه احداث موتورخانه مجزا در پشت ﺑام ندارد .پاوريونيت آسانسور هيدروليك در فضاي كمي در كنار جك هم
مي تواند قرار ﺑگيرد.

صرفه جويي در مصرف برق؟ چگونه؟در آسانسورهاي هيدروليك نيز مانند آسانسورهاي كششي)معمولي( از ﺑرق  ٣فاز استﻔاده مي شود اما ﺑا اين
تﻔاوت كه در اين سيستم هنگام حركت رو ﺑه پايين كاﺑين آسانسور ﺑه صورت موتور خاموش و ﺑا استﻔاده از
نيروي ثقل كاﺑين و تخليه روغن از درون جك انجام مي شود و اين يعني  ٤٨درصد صرفه جويي در مصرف ﺑرق.

هزينه آهنكشي چگونه كم مي شود؟
ﺑه دليل اين كه در آسانسور هاي هيدروليك تمامي نيروهاي وارده در يك سمت و آن هم سمت جك قرار دارد
ﺑاعث صرفه جويي در هزينه آهنكشي و استﻔاده از نبشي قوي در سمت جك و نبشي نمره پايين در سمت درب
ها مي ﺑاشد.

 بي صدا و بدون لرزه؟معموﻻ ساكنين طبقات آخر هميشه از ساختمان را مشاهده نخواهيد كرد.

فضاي بيشتر براي كابين هم مي خواهيد؟در آسانسورهاي كششي)معمولي(  ٣٠-٤٠سانتي متر از فضاي خالي را وزنه تعادل و قاب وزنه اشغال ميكند .در
هيدروليك چطور؟
اصﻼ وزنه اي وجود ندارد كه فضايي را هم اشغال كند! پس هم فضاي كاﺑين ﺑزرگتر مي شود و هم ارتعاش و
لرزش كمتر ايجاد مي شود.
قطعات اصلي آسانسورهاي هيدروليكي :
جك:
راﺑط تبديل كننده نيروي هيدروليك ) سيال روغن( ﺑه نيروي مكانيكي است.
اجزاي جك هيدروليك عبارتند از:
پكينگ ،سيلندر ،شﻔت ،رپچر ولو

پاور يونيت:

پاور يونيت توليد كننده نيروي محركه و ايجاد كننده فشار ﺑر روغن ﺑراي حركت جك مي ﺑاشد.
اجزاي پاور يونيت ها عبارتند از:
تانك ،موتور ،مجوعه شير ها ،پمپ
كاراسلينگ:
كاراسلينگ فريم نگهدارنده كاﺑين است  .كاراسلينگ هاي صنعتي از پيش آماده ،در اﺑعاد استاندارد دهانه ريل  ٩٠ ،٨٠ ، ٧٠ ،٦٠و
 ،١١٠و در مدل هاي يكطرفه ،دوطرفه و پيتلس ،موجود مي ﺑاشند.
اين كاراسلينگ ها مجموعه ي كامل پاراشوت ،ستون زيرجك ،رولر ،كﻔشك و قﻼب سرﺑكسل هاي مخصوص ،فلكه هرزگرد،
نگهدارنده جك ،ﺑراكت هاي اتصال جك ،صﻔحه شاﺑلون و  ...را در ﺑر دارند.

جك ها
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