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  چکیده

ست. هر چند در میان  شته ا صنایع رو به افزایش گذا سوي  سوري از  سان ست تجهیزات آ صنایع، درخوا سترش روزافزون  با گ

هاي خشــن، ســخت و هاي صــنعتی، جزو محیطکنندگان تجهیزات این امر مد نظر قرار گرفته اســت که محیطمدیران و تأمین

نماید، اما به این نکته مهم کمتر تر و خاص براي صنایع ضروري میت مقاومشوند و استفاده از تجهیزابندي میبسیار آلوده طبقه

هاي شود که آسانسورهاي متداول، در هر دو نوع کششی و هیدرولیک، توانایی تاب آوردن طوالنی مدت در برابر آلودگیتوجه می

بســیار زیادي تأثیرات منفی بر کارکرد  محیطی همچون گرد و غبار، طوبت، گرما و... را ندارند و شــرایط ســخت محیطی، تا حد

هاي سربسته و فاقد تهویه، با شود که نیاز به نصب در محیطگذارد. ضمن این که به ندرت به این امر توجه میاین تجهیزات می

شــود. این مقاله ضــمن معرفی تشــدید شــرایط ســخت و خشــن محیطی، خود به عامل تشــدیدکننده خرابی تجهیزات بدل می

هاي خشن صنعتی طراحی و ساخته که به طور خاص براي محیط )Rack and Pinion Hoists(اي دندههاي چرخآسانسور

سی قرار شده شی و هیدرولیک متداول مورد برر ش سورهاي ک سان سبت به آ سورها را ن سان سته از آ سن این د اند، مزایا و محا

  .دهدمی

  )cage)، کابین (mastستون ( باالبر، متحرك اي، کفیآسانسور چرخ دنده کلید واژه:
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  راهنماي انتخاب نوع مناسب آسانسور -1

سور دارد. از طرفی  سان ستفاده بهینه از آ سزایی در ا صب، اهمیت به  شرایط ن سته به محل و  سور، ب سان سب آ انتخاب نوع منا

سیار حائز اهمیت می ستفاده کنندگان نیز ب سور در تأمین ایمنی ا سان سور در انتخاب صحیح آ سان شد. موارد مهم در انتخاب آ با

  اند:پایین فهرست شده

سور: سافري یا باري و چرخ نوع آسان سور م سان سور، انتخاب بین آ سان شی دندهمنظور از انتخاب نوع آ ش هیدرولیک  یااي یا ک

  .است

  حمل آسانسور، از نظر وزن و ابعاد باید در نظر گرفته شود. قابلحداکثر بار و تجهیزات  ظرفیت:

  .شودلحاظ در محاسبات  بایدارتفاع مسیر و اضافه ارتفاع جهت ایمنی حرکت  ارتفاع:

تعداد اتصاالت مورد نیاز جهت اتصال سازه آسانسور به ساختمان یا سازه محل نصب، بر حسب ارتفاع و فاصله مجاز  اتصاالت:

  شود.بین اتصاالت، و همچنین میزان بار وارد بر هر اتصال محاسبه می

  .روداي در اختیار و شرایط محیطی محل نصب عامل مهمی در انتخاب نوع آسانسور به شمار میفض فضاي نصب:

شنیه جریان راه توان: سب که ظرفیت تأمین بی شد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب منبع تغذیه منا شته با اندازي را دا

  باشد.آسانسور می

  امل تأثیرگذار در انتخاب نوع مناسب آسانسور آورده شده است.در ادامه توضیحات بیشتري درباره هر یک از عو

  

  نوع آسانسور -1-1

عرضــه  راهاي باالبر و...) اي، کفیدندهدر حال حاضــر تولیدکنندگان انواع مختلفی از آســانســورها (کشــشــی، هیدرولیک، چرخ

سوري باکنندمی سان صالحیت در تعیین این که چه نوع آ شاوره با افراد واجد  سیار  . م ست، ب سازگار ا شما  نیازهاي مورد نظر 

  مثمر ثمر خواهد بود. 

  ظرفیت آسانسور -2-1

صورت یکسان بر روي سطح کابین ظرفیت ست که بار به  شده ا شرایطی تعریف  سورها، براي  سان شده براي آ هاي نامی تعریف 

شد، یا  شده با سان توزیع ن صورت یک شرایطی که وزن بار به  شد. در  شده با صی  بهتوزیع  کابین بیش از اندازه وزن  ازنقاط خا

ـــت که تأمین لتحمی ـــود، نیاز اس مواردي که تجهیزات به طور  در. قرار دهندکنندگان این موارد را در طراحی خود مد نظر ش

اي مناسب جهت حفظ ایمنی حمل و نقل توسط افراد واجد صالحیت شیوه بایدشوند، کامل درون چهارچوب کابین سوار نمی

  دیشیده شود.ان

  

  ارتفاع مسیر -3-1

ضی موارد این امکان با توجه به روش ساختمان، در بع صنعت  سازه، به ویژه در  ساخت  ست هاي گوناگون  سازه فراهم نی که 

سور به طور یک سان سور افزوده میآ سان سیر آ شود و در طول پروژه، به تدریج بر ارتفاع م صب  شود. همچنین در برخی جا ن

ممکن است نیاز به جمع کردن و برچیدن آسانسور وجود داشته باشد. در مواردي از این دست، صرف نظر از بار مالی کاربردها، 

  نماید.وارد بر پروژه، انتخاب آسانسوري که بتواند چنین قابلیتی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت می
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  اتصاالت نگهدارنده -4-1

ست، تجهیزاتی است صاالت یا ب صب مورد منظور از ات سازه محل ن ساختمان یا  سور به  سان سازه آ صال  ستفاده قرار  که براي ات ا

ر تعیین گیرند. فاصله عمودي بین اتصاالت، فاصله میان سازه آسانسور با سازه اصلی و اضافه ارتفاع مسیر آسانسور، همگی بمی

صال بار میزان  سور و میزان بار وارد بر اجزاي ات سان صاالت آ ستند. میزان بار وقابل تحمل ات صاالت، نوع و تأثیرگذار ه ارد بر ات

  کند. چیدمان اتصاالت و در نهایت هزینه الزم براي این امر را تعیین می

  

  فضاي مورد نیاز ورودي اصلی -5-1

صلی صلی، اهمیت باالیی دارد. ورودي ا سافر و بار به ورودي ا سب م سی ایمن منا ستر سور، امکان د سان شینی آ  در تعیین جان

شد شده با صب  سبی ن سور باید بر روي پی منا سان شرایط پی خود می ؛آ صب هر چند که  شکالت دیگري در ن تواند باعث م

به کف طبقه در سطح باالتري قرار گرفته، یا با کف طبقه همتراز شده باشد، باعث افزوده  نسبتآسانسور شود. اگر پی آسانسور 

است نصب رمپ را الزامی کند. این شرایط در حالتی که فضاي طبقه از ارزش  شود و ممکنشدن ارتفاع دسترسی به کابین می

صورتی  ست. از طرفی در  سیاري دارد. تنها تفاوت بین این دو حالت، طول رمپ مورد نیاز ا شد، تأثیر منفی ب باالیی برخوردار با

نیاز به نصب رمپ برطرف خواهد شد، نیاز به تر و مناسبی قرار گرفته باشد، هر چند که پی نسبت به کف طبقه در ارتفاع پایین

 در نظر گرفتن سیستم زهکشی پی پیش خواهد آمد. 

نکته مهم دیگري که در طراحی ورودي اصلی باید مد نظر قرار گیرد، براي کاربردهایی است که نیاز باشد ادوات حمل و نقل بار 

  سترسی به ورودي کابین را داشته باشند.سوار و پیاده کردن بار و تجهیزات امکان د براينظیر لیفتراك، 

  

  ورودي آسانسور -6-1

ترین طبقه) وجود دارد. در هاي متفاوتی براي شیوه سوار شدن به آسانسور در ورودي اصلی (پایینبسته به نوع آسانسور، گزینه

ست، با این وجود در برخی موارد نیاز به تعبیه ورودي در  شده ا سور ورودي در یکی از دو انتهاي کابین تعبیه  سان اغلب انواع آ

ـــتفاده از ترکیبی از انواع عبیه ورودي در یکی از وجههر دو انتهاي کابین، و یا ت ـــت. اس هاي جانبی کابین وجود خواهد داش

سایلی همچون لیفتراك یا واگن ها، این امکان را به وجود میورودي ستفاده از و سوار و پیاده کردن بار و تجهیزات با ا آورد که 

  پذیر باشد. به کابین امکان

  

  توان مورد نیاز -7-1

ــورها در هنگام راهاغلب آ ــانس ــتري س ــبتاندازي، جریان بیش به جریان نامی زمان حرکت نیاز دارند؛ از این رو براي این که  نس

د داشت. نتر از بار نامی خواهآسانسور به شیوه صحیح عمل کند، نیاز به در اختیار داشتن منبعی با قدرت تأمین جریانی بزرگ

بروز مشــکالت عدیده در عملکرد ســیســتم خواهد شــد، بلکه ممکن اســت باعث بروز یک منبع تغذیه نامناســب، نه تنها باعث 

  مشکل براي منابع تغذیه دیگر پروژه شود.

  

  اي دندهمعرفی آسانسورهاي چرخ -2

ــن صــنعتی تأثیرات مخربی بر تجهیزات موجود در محیط وارد میمحیط آورند و این اثرات تخریبی، بر تمام قطعات و هاي خش

سورها تأثیر می سان شده در محیط، از جمله آ صب  صنعتی ن ستگاهی  شی یا د ش سورهاي معمول (ک سان گذارد. از آنجا که آ
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ــت که عوامل بالقوه خرابی در برابر تأثیرات گرد و خاك، رطو بایدهیدرولیک)  ــیار حائز اهمیت اس ــند، بس بت و گرما مقاوم باش

بینی نشده، قادر بود هاي پیشهاي پیشگیرانه را انجام داد و در برابر خرابیشناسایی شوند تا بتوان اقدامات بازدارنده و نگهداري

  به سرعت اقدامات الزم را به عمل آورد.

اي را براي آسانسورهاي هاي آهن در صنایع فوالد و...) مشکالت عدیدهبت، گرما، برادهشرایط سخت محیطی (گرد و خاك، رطو

شی متداول به وجود می ش سیمک شش  سرویسآورد که بر مبناي ک سته چاه  سل در محیط ب هاي کنند. در محیطدهی میبک

نی خواهد داشــت و به ســرعت هاي بســته احتمال دو چنداصــنعتی، خطر انباشــت گرد و خاك و کثیفی به ویژه در محیط

ستم انتقال نیرو را تحت تأثیر خود قرار میسیم سی سور و در نهایت  سان سل آ صدمات جبران ناپذیري به بک دهد و در نهایت 

  آورد.عملکرد سیستم وارد می

سورهاي چرخ سان سته چرا که نیازي ب ؛شونداي به علت نوع خاص طراحی دچار چنین مشکالتی نمیدندهدر مقابل، آ ه محیط ب

  اندازي هستند.هاي غیر بسته نیز قابل نصب و راهبکسل ندارند، و از این رو در محیطچاه و سیم

بکسل براي حمل بارهاي سنگین با سرعت باال مناسب بوده و اگر چه آسانسورهاي درون چاهی مبتنی بر عملکرد کششی سیم

سورهاي چرخ سان سرعت پاییندندهآ سبت به اي از  ستند، با این وجود در تري ن شی متداول برخوردار ه ش سورهاي ک سان آ

ستاي عمودي، در درجه دوم اهمیت قرار میمحیط سرعت انتقال نیروي کار و تجهیزات در را صنعتی  گیرد. در کاربردهاي هاي 

سویی بر چرخه تولید بینی نشده کار، تأثیرات بسیار آالت و در نتیجه توقف پیشبینی نشده ماشینهاي پیشصنعتی که خرابی

ستادگی در برابر خرابی، درجه اول اهمیت را پیدا می سورهاي چرخدارد، ای سان ست که آ شرایط ا اي به علت دندهکند. در این 

ها را در هاي صنعتی، اهداف حمل و نقل عمودي این قبیل محیطهاي بازدارنده محیطنامهضریب اطمینان باال، با توجه به آیین

  دهند.آل پوشش میایده ايمعمول و اضطراري به گونه هر دو حالت

هاي خشن صنعتی نصب شده و این دسته از آسانسورها که بسیار مناسب کاربردهاي صنعتی هستند، در بسیاري از این محیط

  توان در فهرست زیر مشاهده کرد:اي از مهمترین این کاربردها را میبرداري است. نمونهدر حال بهره

  

 ي ته نشین کننده (صنعت سیمان)هابرج  

 هاي جذب کنندهبرج  

 هاي خنک کنندهبرج  

 بویلرها  

 هاي باديتوربین  

 مخازن انباشت  

 رآکتورها 

 هاپاالیشگاه  

 سیلوها 

 هاي ساختمانیکارگاه  

 هاي بلندکوره  

 معادن  

 هاي تولید برقنیروگاه  
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 و بسیاري کاربردهاي دیگر  

  

  
  بلژیک –اي نصب شده دندهاي از آسانسور چرخ: نمونه1شکل شماره 

  

 اي دندهانواع آسانسورهاي چرخ -3

سورهاي چرخ سان شتري و طراحیدندهسازندگان مختلف، آ سته به نیاز م صاري، در مدلاي را ب هاي متنوع و هاي خاص و انح

هاي متحرك باالبر، آسانسورهاي دار، کفیل مسافر، حمل بار کابیناي حمدندهگوناگونی از قبیل انواع مختلف آسانسورهاي چرخ

شیب سورهاي  سان ضه مینردبانی، آ شتریان خود عر صلی را دار و... به م صول، چهار گروه ا کنند. در میان انواع گوناگون این مح

  توان تعریف کرد که در ادامه معرفی و توضیح هر کدام از آنها آورده شده است.می

  

 آسانسور حمل مسافر و بار -1-3

این نوع آسانسور جهت حمل مسافر و بار طراحی شده است و متصدي آسانسور و دیگر کارکنان امکان سوار شدن در کابین را 

سافران و بار روي هم رفته نبای شودمیزان از  ددارند. وزن م شتر  به طور یکنواخت  بایدضمن این که این وزن  ؛بار نامی مجاز بی

  طح کابین توزیع شده باشد.بر روي س

ــناخته می ]Cage[کابین (که با عنوان قفس  ــیله نیز ش ــقف) به وس ــود) به طور کامل و از شــش طرف (چهار وجه، کف و س ش

اي در چهار وجه و صفحات بدون منفذ در کف و سقف محصور شده است. یک دریچه فرار اضطراي صفحات یک تکه یا شبکه

ست که ام شده ا سقف تعبیه  سافران فراهم میدر  ضطراري را براي م شرایط ا سایر کان خروج در  آورد، هر چند این دریچه در 

  شود که درون کابین نصب شده است.همواره بسته باقی بماند. دسترسی به این دریچه از طریق نردبانی فراهم می بایداوقات 
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ست، به شده ا سوار  شی بر روي آن  ش سقف که تجهیزات ک سطح بیرونی  سیله نرده اطراف  شده و صاربندي  سري ح سرتا هاي 

هاي تعمیر و نگهداري بر روي سقف، ایمنی آنان تأمین شده و از شود در شرایط نیاز به حضور تکنسیناست. این امر باعث می

  اند، وظیفه باال و پایین بردن کابین را بر عهده دارند.خطر سقوط جلوگیري شود. تجهیزاتی که بر روي سقف نصب شده

  کنند:جهیزات ایمنی شرایط زیر را تضمین میت

 کند که کابین به طور کامل در طبقه متوقف شــده باشــد (این درهاي دو طرف کابین تنها زمانی اجازه باز شــدن پیدا می

   ؛کند)شرط در مورد ورودي اصلی همکف نیز صدق می

 ؛شودباز شدن هر یک از درها مانع از راه افتادن کابین می  

  ؛شوددریچه فرار اضطراري مانع از راه افتادن کابین میباز شدن  

 ؛تر از طبقه همکف را نداردکابین امکان حرکت در سطحی باالتر از آخرین طبقه و پایین  

 ؛شودحرکت کابین با بیش از سرعت مجاز باعث توقف کابین می  

 ــافه بار، کابین امکان حرکت را پیدا نمی ــورت اض ــید در ص ــته باش ــت از جانب کند (دقت داش که این گزینه، ممکن اس

  .تولیدکننده در نظر گرفته نشده باشد و به صورت تنظیم اختیاري تعریف شده باشد)

  

  
  اي حمل مسافر و باردنده: نماي آسانسور چرخ2شکل شماره 

  

اما نباید از خاطر برد که این  ؛آورداي فراهم میتجهیزات اضــافی دیگر عملکردهاي ایمنی دیگري را براي آســانســور چرخ دنده

  اي به تولیدکننده دیگر متفاوت است.گونه تجهیزات و عملکردهاي ایمنی، از تولیدکننده
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  اي حمل مسافر و بار نسبت به سازهدنده: جانشینی آسانسور چرخ3شکل شماره 

  

  آسانسور حمل بار -2-3

ست و کا شده ا صرفا جهت حمل بار طراحی  سور  سان سور به این نوع آ سان شوند که آ رکنان تنها زمانی اجازه دارند وارد کابین 

سوار و پیاده کردن تجهیزات و بار اجازه ورود به کابین حمل  شد. کارکنان تنها به منظور  شده با طور کامل در طبقات متوقف 

  بار را دارند.

شود امکان سوار کردن بارهاي بلند در داخل پوشیده شده و فاقد سقف است، که باعث می کابین از چهار طرف به وسیله حفاظ

اي به هاي اطراف کابین به صورت استاندارد تعریف شده است که از تولید کنندهکابین وجود داشته باشد. هر چند ارتفاع حفاظ

ست شتري، این حفاظ .تولید کننده دیگر متفاوت ا سفارش م سته به نیاز و  ساخته توانند با ارتفاع بها میبا این وجود ب لندتري 

اي که به منظور حفظ ایمنی در استانداردهاي محلی تعریف شده است کمتر تواند از اندازهشوند، و در هر صورت ارتفاع آنها نمی

  باشد.

درهاي این نوع آسانسور نیز به طور معمول در جلو و عقب کابین تعبیه شده است، هر چند که بسته به سفارشات خاص درها 

سوار و پیاده کردن تجهیزات، ورودي و هاي کندر وجه سهولت  ست. اغلب تولیدکنندگان به منظور تأمین  اري نیز قابل تعبیه ا

کنند که خود به هنگام بسـته شـدن، در نقش حفاظ کابین عمل هاي قابل جمع شـدن مجهز میهاي کابین را به رمپخروجی

ــد، به گونهمی ــورتی که طول رمپ کوتاه باش ــدن ارتفاع حداقلی حفاظ را تأمین نکند، نیاز به اي که کند. در ص پس از جمع ش

  تعبیه در خواهد بود.
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  اي حمل باردنده: نماي آسانسور چرخ4شکل شماره 

  

شدن درهاي کابین، به حرکت در  سته  ستند، پس از ب شدن به کابین نی سوار  از آنجا که کارکنان هنگام حرکت کابین مجاز به 

  هاي طبقات تعبیه شده است.شود که در کنار وروديدستگاه کنترلی خارج از کابین انجام میآوردن کابین توسط 

  

  
  اي حمل بار نسبت به سازهدنده: جانشینی آسانسور چرخ5شکل شماره 

 
  کنند:تجهیزات ایمنی شرایط زیر را تضمین می

The picture can't be displayed.
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 ؛شودباز شدن هر یک از درها مانع از به راه افتادن کابین می  

  ؛را ندارد تر از طبقه همکفامکان حرکت در سطحی باالتر از آخرین طبقه و پایینکابین  

 ؛شودحرکت کابین با بیش از سرعت مجاز باعث توقف کابین می  

 ــافه بار، کابین امکان حرکت را پیدا نمی ــورت اض ــت از جانب در ص ــید که این گزینه، ممکن اس ــته باش کند (دقت داش

  .ه باشد و به صورت تنظیم اختیاري تعریف شده باشد)تولیدکننده در نظر گرفته نشد

  

  )MCWPsکفی متحرك باالبر ( -3-3

کند و براي انتقال افراد، بار و تجهیزات این نوع از آسانسور، در اصل نوعی باالبر بدون سقف است که با سرعتی پایین حرکت می

صرفا توسط سامانه کنترلی نصب شده بر روي کفی انجام گیرد. کنترل حرکت کفی در قسمت نماي سازه مورد استفاده قرار می

هاي از پیش تعیین شده بر روي کفی ثابت نشده باشند، شود و حمل و نقل تجهیزات و بار توسط آن، تا زمانی که بر جایگاهمی

کفی نیستند. بسته به ترین سطح سازه مجاز به ورود و خروج به باشد. همچنین افراد به جز در ورودي اصلی در پایینمجاز نمی

  ) جهت هدایت کفی استفاده شود.mastنوع کاربرد و با توجه به طول کفی و میزان بار، ممکن است از دو ستون (

  کنند:تجهیزات ایمنی شرایط زیر را تضمین می

 ؛تر از طبقه همکف را نداردکابین امکان حرکت در سطحی باالتر از آخرین طبقه و پایین  

 ؛شودیش از سرعت مجاز باعث توقف کابین میحرکت کابین با ب  

 ضافه بار، کابین امکان حرکت را پیدا نمی صورت ا ست از جانب در  شید که این گزینه، ممکن ا شته با کند (دقت دا

 ؛تولیدکننده در نظر گرفته نشده باشد و به صورت تنظیم اختیاري تعریف شده باشد)

 شده ب سوار  ستون  صورتی که کفی بر روي دو  سرعت در  شی از اختالف  شد، هر گونه به هم خوردگی تراز کفی، نا ا

  شود.ها، به صورت خودکار تصحیح میحرکت بر روي ستون
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  : نماي کفی متحرك باالبر6شکل شماره 

  

  سورهاي نردبانیآسان -4-3

کشنده آن بر روي این نردبان هاي معمولی) تشکیل شده است که این نوع آسانسور در اصل از یک نردبان (کامالً مشابه نردبان

شود. براي فراهم آوردن امکان باال بردن انواع مختلف مصالح و اجسام، ملحقات گوناگونی قابل اتصال به سازه به باال کشیده می

آورد که انتهاي نردبان دار بودن مسـیر حرکت نسـبت به خط عمود این امکان را فراهم مینردبانی این آسـانسـور اسـت. شـیب

دهد. افراد تحت پنجره یا سقف تکیه کند و قابلیت دسترسی به نقاط مختلف ساختمان را به دست می سور به راحتی بر لبهآسان

  هیچ شرایطی مجاز نیستند سوار این نوع از آسانسور شوند یا بر روي آن بایستند.

  کنند:تجهیزات ایمنی شرایط زیر را تضمین می

 ؛شوده راه افتادن کابین میباز شدن هر یک از درها مانع از ب  

 گرداند.ترین سطح بر میاختالل در عملکرد سیستم باالبر ناشی از سقوط آزاد کشنده، کشنده را به پایین 
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  : آسانسور نردبانی7شکل شماره 

  

  اي دندهمزایا و محاسن آسانسورهاي چرخ -4

آسانسورهاي کششی متداول و آسانسورهاي هیدرولیک اي به نسبت دندههمان طور که در بخش دوم آمد، آسانسورهاي چرخ

شــود. مهمترین هایی اقتصــادي قابل توجهی میکنند که در نهایت منجر به صــرفه جوییمزایاي متعددي را در عمل تأمین می

  این مزایا عبارتند از:

 اند و بهترین هاي خشن صنعتی و با آلودگی باال طراحی و تولید شدهبه طور خاص جهت محیط ايدندهآسانسورهاي چرخ

  گزینه جهت استفاده در این صنایع هستند.

  ستم محرکه سی سورهاي چرخاز آنجا که  سان سوار میدندهآ سورها نیاز به تعبیه اي بر روي کابین  سان شود، این نوع از آ

ها همگی بر روي دندهکند ندارد. موتور، سیستم ترمز و چرخبردار تحمیل مینی را به بهرهموتورخانه مجزا که هزینه سنگی

  سقف کابین تعبیه شده است.

 نیاز به ساخت چاه آسانسور ندارند.اي دندهآسانسورهاي چرخ  

 سورهاي چرخ سان شی متداول، نیازي به ع ايدندهآ ش سورهاي ک سان سبت به آ ستند و ن صب ه سهولت قابل ن ملیات به 

  بر نصب درون چاه ندارند.پیچیده و زمان

 در داخل یا در خارج از ساختمان قابل نصب هستند. ايدندهآسانسورهاي چرخ  

 دار یا منحنی نیز قابل نصب هستند.براي مسیرهاي حرکت شیب ايدندهآسانسورهاي چرخ  

  وجود ندارد.اي دندهآسانسورهاي چرخدر عمل هیچ گونه محدودیتی در ارتفاع نصب  

 آوري (دمونتاژ) و نصب (مونتاژ) مجدد را دارا هستند.اي قابلیت جمعدندهآسانسورهاي چرخ  

 سورهاي چرخ سان ستند، به راحتی می ايدندهآ ساخت ه ضاهاي در حال  صب در ف سهولت که قابل ن توانند به به همان 

  هاي موجود اضافه شوند.سازه
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 هایی که فضا ، استفاده از این نوع آسانسور در مکانايدندهآسانسورهاي چرخهاي فیلبا توجه به طراحی باریک و موثر پرو

  باشد.از ارزش باالیی برخوردار است، بسیار اقتصادي و مقرون به صرفه می

 پذیر باشد.تري امکانتر و با هزینه بسیار پایینسادگی سیستم محرك باعث شده است سرویس و نگهداري آسان  

 ستم سی سان سادگی  سرویس و نگهداري آ ضریب ایمنی محرك و  سورهاي چرختر،  سان سبت دیگر انواع دندهآ اي را به ن

  هاي صنعتی افزایش داده است.آسانسورها تا حد باالیی در محیط

 هاي خشــن مطرح اســت، در مواردي که بازرســی، اســتفاده در مواقع اضــطراري یا نصــب در زیر ســطح زمین در محیط

سورهاي چرخ سان سرویس و  ايدندهآ صادي باالتري دارد. در این موارد بازدهی  صرفه اقت سور  سان سبت دیگر انواع آ به ن

  یابد.اي نسبت به دیگر انواع آسانسورها تا حد بسیار باالیی افزایش میدندهآسانسورهاي چرخنگهداري 

 هاي صــنعتی بســیار در محیط بکســلبکســلی) به دلیل نیاز به ســیمدر حالی که آســانســورهاي کشــشــی متداول (ســیم

  آید.تر به حساب میبسیار مقاوماي به دلیل طراحی خاص، جایگزینی دندهآسانسورهاي چرخپذیر هستند، آسیب

 سیم سل میبا توجه به این که تغییرات دمایی باعث افزایش و کاهش طول  سیاري بک شکالت ب شود (ولو به میزان کم)، م

سورهاي سان شدن آ شی متداول در طبقات به وجود می در هنگام تراز  ش سورهاي چرخآید، در حالی که ک سان اي به دندهآ

  ، صرف نظر از مقدار بار یا ارتفاع، قابلیت تراز شدن بسیار دقیقی دارند.دلیل طراحی خاص

 سورهاي چرخ سان صورت قطع برق، کابین آ ستفاده از نیروي جاذبه زمین بهدندهدر  شده با ا سرعتی کنترل  پایین  اي با 

  شود.آورده می

  

  
  اي نصب شده در پروژه ساختمانیدنده: نمایی از آسانسور چرخ8شکل شماره 

  

  گیرينتیجه -5

The picture can't be displayed.
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سور براي محیط سان سب آ صحیح و طول عمر انتخاب نوع منا سیار باالیی بر کارکرد  صنعتی، تأثیرات ب سخت  شن و  هاي خ

شرایط محیطی  سور دارد. توجه به این نکته که  سان سخت آ شرایط  شدیدکننده  ست به عامل ت سور، خود ممکن ا سان صب آ ن

آالت بینی نشده ماشینهاي پیشمحیطی بدل شود نیز بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که ایستادگی در برابر خرابی

  در کاربردهاي صنعتی اهمیت فراوانی دارد.

اي انتخاب مناسب (و شاید حتی تنها انتخاب صحیح) براي دندهاي چرخبا توجه به مواردي که در این مقاله ذکر شد، آسانسوره

ها، ها، رآکتورها، پاالیشگاههاي خشن صنعتی هستند؛ امري که با نصب روزافزون این نوع آسانسورها در نیروگاهنصب در محیط

  هاي بلند، سیلوها و... درستی خود را بیش از پیش نمایان ساخته است.کوره
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