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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κατάρτιση των τεχνικών ανελκυστήρων στους κανόνες
ασφαλείας, στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές των ανεκλυστήρων προσώπων και
φορτίων και των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων, που ορίζονται στα κανονιστικά
κείμενα (Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα) και είναι Υποχρεωτικής Εφαρμογής (εναρμονισμένα πλέον με την εθνική νομοθεσία).
Σκοπός των παραπάνω τυποποιητικών κειμένων είναι η ύπαρξη κοινής ευρωπαϊκής
αντίληψης σε ό,τι αφορά την προστασία προσώπων και εξοπλισμού από επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να προέλθουν από τη χρήση, τη συντήρηση και τη λειτουργία
των προαναφερθέντων εξοπλισμών και η θέσπιση κοινά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων
πρόληψης του κινδύνου.
Το σύγγραμα βασίζεται στην παρουσίαση της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 & 2
(Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων) και ΕΛΟΤ
ΕΝ 115.1 & 2 (για τις κυλιόμενες σκάλες και τους πεζόδρομους).
Επίσης ενσωματώνονται οι βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 95/16/Ε.Ε. της 29ης Ιουνίου 1995 με σκοπό την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους
ανελκυστήρες αλλά και για να βοηθήσουν όλους όσοι ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με
την εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας.
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ABSTRACT
The purpose of this manual is the training of lift personnel in order to apply required safety rules and use lift specifications for the transportation of persons and
goods. Same rules apply to escalators and walkways as well, specified in regulatory
documents (European Directives and Standards) which is a compulsory application
(harmonized with national legislation). The purpose of these normative manual is the
existence of a common European concept in terms of protecting people and equipment from dangerous situations that can arise from the use, maintenance and operation of the above equipment and the establishment of commonly accepted rules and
methods against risk prevention. The presentation is based on the European Standards ELOT EN 81.1 & ELOT EN 81.2 (Safety rules for the construction and installation
of lifts) and ELOT EN 115.1 & ELOT EN 115.2 (for escalators and walkways). It also
incorporates the essential requirements of Directive 95/16/EC of 29 June 1995 to
approximate the laws of Member States relating to lifts and to help all those involved
directly or indirectly with the implementation of this Directive.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ανελκυστήρες είναι σήμερα σε χρήση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και σχεδόν το 50%
εξ αυτών είναι ήδη εγκατεστημένοι για περισσότερα από 30 έτη.
Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα επίπεδα
ασφάλειας εκείνης της περιόδου, που ήταν όμως χαμηλότερα από το επίπεδο της τεχνικής
σχετικά με την ασφάλεια που διαμορφώνεται σήμερα.
Οι νέες τεχνολογίες και οι προσδοκίες της κοινωνίας έχουν οδηγήσει στο σημερινό επίπεδο της τεχνικής σχετικά με την ασφάλεια.
Έτσι έχουμε οδηγηθεί στη σημερινή κατάσταση, όπου τα διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας ανά την Ευρώπη αποτελούν πηγή ατυχημάτων.
Όμως οι χρήστες και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αναμένουν ένα κοινά αποδεκτό
επίπεδο ασφάλειας.
Επιπλέον υπάρχει μια αυξανόμενη τάση οι άνθρωποι να ζουν περισσότερο και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσδοκούν πρόσβαση και σχεδιασμό για όλους.
Επομένως, για τα ανάπηρα και τα ηλικιωμένα άτομα είναι ιδιαίτερα σημαντική η παροχή ενός ασφαλούς μέσου κάθετης μεταφοράς, όπου δεν θα υπάρχει ανάγκη επίβλεψής
τους.
Οι οδηγοί ανελκυστήρων και σε πολλές περιπτώσεις οι θυρωροί κτιρίων είναι πλέον όλο
και πιο σπάνιοι, έτσι είναι σημαντικό να παρέχονται οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας για τη
διάσωση των παγιδευμένων προσώπων.
Επιπλέον ο κύκλος ζωής ενός ανελκυστήρα είναι μεγαλύτερος από τα περισσότερα
άλλα συστήματα μεταφοράς και εξοπλισμού του κτιρίου, και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει
ότι ο σχεδιασμός, η απόδοση και η ασφάλεια των ανελκυστήρων μπορεί να υπολείπονται
των σύγχρονων τεχνολογιών.
Εάν οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες δεν αναβαθμιστούν στα σημερινά διαμορφωμένα
επίπεδα ασφαλείας ο αριθμός των ατυχημάτων θα αυξάνεται (ειδικά στα κτίρια που προσεγγίζονται από το ευρύ κοινό).
Με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων εντός της Ε.Ε., τόσο για τους χρήστες όσο
και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, η εξοικείωση με τις διαφορετικές εγκαταστάσεις
γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Η ίδια κατάσταση απουσίας κοινών αρχών αξιοπιστίας και ασφάλειας εντοπίζεται στην
κατασκευή και συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων, που εν πολλοίς καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες με τους ανελκυστήρες.
Η διαπίστωση αυτή εμπεδώθηκε και απασχόλησε την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οικογένεια
σχετικά πρόσφατα, με την αξιοσημείωτη αύξηση των κατασκευών αυτών, που εξυπηρε9

τούν κυρίως μεγάλες και κρίσιμες για την κοινωνία υποδομές, και μάλιστα δημόσιας πρόσβασης.
Διαμορφώθηκε έτσι η ανάγκη να εμπεδώσουμε πανευρωπαϊκά και να «εναρμονίσουμε» την ανάγκη για ασφάλεια, δημιουργώντας πρότυπα που θέτουν τις ελάχιστες απαιτητές προϋποθέσεις προς τον σκοπό αυτό.
Τα πρότυπα αυτά περιέχουν οδηγίες προς τους κατασκευαστές και συντηρητές του
εξοπλισμού και μεθόδους επαλήθευσης των βασικών απαιτήσεων που αφορούν κρίσιμα
μέρη του.
Επίσης, οι πρώτες εκδόσεις τους χρονολογούνται από το 1988, και από τότε με συνεχείς επανεκδόσεις και προσθήκες επιχειρούν να βελτιστοποιούν και να επικαιροποιούν
τις απαιτήσεις ασφάλειας με μοντέρνους τρόπους και σύγχρονους τεχνικούς εξοπλισμούς.
Ουσιαστικά, τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν τεχνικά κείμενα μέσω των οποίων:
• κατηγοριοποιούνται οι διάφοροι κίνδυνοι και οι επικίνδυνες καταστάσεις, για καθεμιά από τις οποίες έχει γίνει ανάλυση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας (risk
assessement)
• παρέχονται διορθωτικές ενέργειες που βελτιώνουν προοδευτικά και επιλεκτικά,
βήμα προς βήμα, την ασφάλεια όλων των υφιστάμενων προαναφερθέντων εξοπλισμών μεταφοράς επιβατών και αγαθών, ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο της τεχνικής
σχετικά με την ασφάλεια που έχει διαμορφωθεί σήμερα
• παρέχονται τρόποι με τους οποίους κάθε παρόμοιος εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα
να επιθεωρηθεί, να προσδιοριστούν τα μέτρα ασφαλείας και να εφαρμοστούν με
τρόπο σταδιακό και επιλεκτικό, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα κάθε
κινδύνου
• παρατίθενται οι υψηλοί, μέσοι και χαμηλοί κίνδυνοι και οι διορθωτικές ενέργειες
που μπορούν να εφαρμοστούν σε ξεχωριστά στάδια, προκειμένου να απαλειφθούν οι κίνδυνοι αυτοί.
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INTRODUCTION
According to the European Free Trade Association (EFTA) there are more than 3 milion
lifts in use right now and almost 50% of them are already installed for more than 30
years.
Existing lifts were installed in accordance with the applicate safety standards of that
period, which was below the level of todays on safety standards.
The new technologies and societal expectations have led to current state of standards. Thus, we have been led to the current situations, where different security standards
across Europe became a source of accidents. Users and authorised persons expect a
common acceptable level of safety.
In addition people with disabilities expect safe and practical design of lifts.
Therefore, for the disabled and elderly, it is particularly important to provide a safe
means of vertical transportation, where there will be no need for supervision.
Lift operators and in many cases doormen are becoming extinct, therefore it is important to provide the relevant safety regulations for the rescue of trapped persons.
The life cycle of a lift is longer than any other transportation system and equipment of
a building, and therefore, this means that the design, performance and safety of lifts may
not fulfil modern technology. When existing lifts do not upgrade the current configured
security levels, the number of accidents will increase.
With the free movement of people within the European Union (EU), both users and
authorised persons, substantial with different facilities is becoming more difficult.
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ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αυτό το σύγγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή για:
α) τον καθορισμό ενός προγράμματος εφαρμογής μέσω μιας διαδικασίας φιλτραρίσματος με έναν λογικό και πρακτικό τρόπο βασισμένο στο επίπεδο της επικινδυνότητας (π.χ. ακραία, υψηλή, μέση, χαμηλή)
β) την προσαρμογή των ευθυνών των εμπλεκομένων στην ασφάλεια της εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. Οδηγία 95/16/Ε.Ε., πρότυπα ΕΝ
81.1 & 2 και την υφιστάμενη νομοθεσία)
γ) την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας των εγκαταστάσεων και την ανάληψη προβλεπόμενων ενεργειών
δ) την αναβάθμιση των υφιστάμενων ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων, προς εκπλήρωση επιβαλλόμενων απαιτήσεων ασφάλειας, με βάση αναφορές και υποδείξεις που αφορούν την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και
τον έλεγχο των σχετικών με τους εξοπλισμούς προτύπων.
Όπου προσδιοριστεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν καλύπτεται από κανονιστικά ή νομοθετικά έγγραφα (εν προκειμένω από τα πρότυπα), πρέπει να γίνεται ξεχωριστή αξιολόγηση της επικινδυνότητας.
Αυτή η αξιολόγηση της επικινδυνότητας πρέπει να βασίζεται στο ISO/TS14798.
Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τους ανελκυστήρες, τις κυλιόμενες σκάλες και τους
κυλιόμενους πεζόδρομους που εξυπηρετούν μονίμως κτίρια και κατασκευές.
Αφορά επίσης στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους εξοπλισμούς και απαριθμούνται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 95/16/ΕΚ που
στο εξής θα αναφέρεται απλώς ως Οδηγία.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο ακόλουθο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης, της σχέσης αυτών με την Εθνική
Νομοθεσία και των απαιτήσεων που απορρέουν για τον κατασκευαστή, εγκαταστάτη κ.τ.λ. εξοπλισμού ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να γίνει αντιληπτή η δομή της Ευρωπαϊκής Νομολογίας, έτσι ώστε να κατανοηθεί
η επιταγή χρήσης των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Ευρωπαϊκός Κανονισμός, Οδηγία Νέας Προσέγγισης, εναρμονισμένα πρότυπα,
προϊόν, αγορά, συμμόρφωση, σήμανση, πιστοποίηση, έλεγχος.
Η Ελλάδα τροποποίησε το Σύνταγμά της έτσι ώστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο να
αποτελεί τον υπέρτατο νόμο.
Σε περιπτώσεις σύγκρουσης, η ευρωπαϊκή νομοθεσία υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας.
Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ερμηνείας της από τα εθνικά δικαστήρια.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί νέα
νομική τάξη προς όφελος της οποίας τα κράτη-μέλη έχουν παραχωρήσει μερικές
από τις εξουσίες τους.
Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
Πρωτογενείς πηγές: Οι Συνθήκες μεταξύ των κρατών-μελών και οι Συμβάσεις με
τρίτες χώρες.
Δευτερογενείς πηγές: Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνωματεύσεις.
Άλλες πηγές: Γενικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου όπως αναπτύχθηκαν μέσα
από δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και το λεγόμενο
«μαλακό δίκαιο» (soft law), όπως Κατευθυντήριες Γραμμές και Ψηφίσματα.
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1.1 Δευτερογενείς πηγές
1.1.1 Κανονισμοί = Δεσμευτικός νόμος
Ισχύουν άμεσα και τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτούς ή, αν δεν γίνεται
τέτοια αναφορά, από την εικοστή μέρα μετά τη δημοσίευσή τους. Δεν χρειάζονται εθνικά
μέτρα εφαρμογής. Αποτελούν νομικό προηγούμενο για άτομα στα εθνικά δικαστήρια.
Γενική εφαρμογή (εφαρμόζονται για και σε όλα τα κράτη-μέλη).

1.1.2 Ευρωπαϊκές οδηγίες
Η ευρωπαϊκή οδηγία καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη-μέλη, τα
οποία είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό.
Η οδηγία μπορεί να απευθύνεται σε ένα, σε περισσότερα από ένα ή σε όλα τα κράτη-μέλη.
Για να έχουν αποτελέσματα για τους πολίτες οι αρχές μιας οδηγίας πρέπει ο εθνικός νομοθέτης να θεσπίσει μια νομοθετική πράξη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, με την οποία
η εθνική νομοθεσία θα μπορεί να προσαρμοστεί στους στόχους της οδηγίας (εναρμόνιση
με το εθνικό δίκαιο). Οι οδηγίες προβλέπουν προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό
δίκαιο, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους ένα περιθώριο που τους επιτρέπει να
λάβουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους.
Η μεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η εκάστοτε οδηγία. Οι οδηγίες χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και,
ειδικότερα, για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς (για παράδειγμα, τα πρότυπα για την
ασφάλεια των προϊόντων).
Η αποκαλούμενη «νέα προσέγγιση» αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο τεχνικής εναρμόνισης κατανέμοντας τις αρμοδιότητες μεταξύ των Ευρωπαίων νομοθετών και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.
Η «νέα προσέγγιση» βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες καθορίζουν τις «βασικές απαιτήσεις» για τη διασφάλιση υψηλού
επιπέδου προστασίας της υγείας, της ασφάλειας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Δυνάμει της νέας προσέγγισης οι οδηγίες αυτές έχουν ως βάση το άρθρο 114 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ) το οποίο
επιτρέπει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών.
Επιπλέον, οι λεγόμενες οδηγίες νέας προσέγγισης βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:
Η εναρµόνιση περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις.
Μόνο προϊόντα που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία.
Εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε εθνικά πρότυπα θεωρούνται εκ
τεκµηρίου παραδεκτά ως συµµορφούµενα προς τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.
Η εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών παραµένει
εθελοντική και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιαδήποτε τεχνική λύση
η οποία εξασφαλίζει συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις.
Οι κατασκευαστές µπορούν να επιλέγουν µεταξύ διαφορετικών διαδικασιών εκτιµήσεως
της συµµόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στην εφαρµοστέα οδηγία.
Η οδηγία για τους ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ είναι Οδηγία Νέας Προσέγγισης.
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Η οδηγία αποτελεί νόμο σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Για τους σκοπούς της οδηγίας και του παρόντος εγχειριδίου, ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινουμένου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15ο ως προς το
οριζόντιο επίπεδο και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά:
• προσώπων
• προσώπων και αντικειμένων
• μόνο αντικειμένων
εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να
εισέλθει χωρίς δυσκολία, και διαθέτει όργανα χειρισμού εντός του θαλαμίσκου ή
προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού.
Οι ανελκυστήρες που μετακινούνται σε διαδρομή πλήρως καθορισμένη στον χώρο,
ακόμα και εάν δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, εμπίπτουν στην οδηγία
(π.χ. οι ανελκυστήρες με ψαλιδωτούς οδηγούς).
Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται:
• οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα για τις δημόσιες ή μη δημόσιες
μεταφορές προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοι
• οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς
σκοπούς ή για την τήρηση τάξεως
• οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων
• οι ανυψωτήρες θεατρικών εγκαταστάσεων
• οι ανελκυστήρες οι εγκατεστημένοι στα μεταφορικά μέσα
• οι ανελκυστήρες που συνδέονται με μια μηχανή και προορίζονται αποκλειστικά για
την προσπέλαση στη θέση εργασίας
• οι οδοντωτοί σιδηρόδρομοι
• οι ανελκυστήρες εργοταξίων.
Κατά την έννοια της οδηγίας:
• εγκαταστάτης ενός ανελκυστήρα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού της κατασκευής, της εγκατάστασης και της
διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα, επιθέτει τη σήμανση «CE» και καταρτίζει τη
δήλωση πιστότητας «ΕΚ»
• η διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά πραγματοποιείται όταν ο εγκαταστάτης
θέτει για πρώτη φορά τον ανελκυστήρα στη διάθεση του χρήστη
• ως κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας νοούνται τα απαριθμούμενα στο παράρτημα IV
• κατασκευαστής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας είναι το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας «ΕΚ»
• ως μοντέλο ανελκυστήρα θεωρείται ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του
οποίου ο τεχνικός φάκελος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας στους ανελκυστήρες-παράγωγα του μοντέλου, που ορίζεται
με αντικειμενικά κριτήρια και με χρήση απολύτως όμοιων συστατικών στοιχείων
ασφάλειας.
25

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων-παραγώγων του μοντέλου πρέπει να αναφέρονται σαφώς (με τις ελάχιστες και τις μέγιστες
τιμές) στον τεχνικό φάκελο.
Επιτρέπεται να αποδεικνύεται με υπολογισμούς ή/και με τα διαγράμματα σχεδιασμού
η ομοιότητα μιας σειράς συστημάτων ή διατάξεων που ανταποκρίνονται στις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας.
Όταν για έναν ανελκυστήρα οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται η παρούσα οδηγία
καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ειδικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ή
παύει να εφαρμόζεται για τους συγκεκριμένους ανελκυστήρες και κινδύνους αμέσως μόλις
αρχίσει η εφαρμογή των ειδικών οδηγιών.

1.1.3 Ευρωπαϊκά πρότυπα
Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων προς την ευρωπαϊκή τεχνική νομοθεσία και να επιτευχθεί σε τελική ανάλυση ο στόχος, που είναι η κυκλοφορία ασφαλών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, μαζί με την
υιοθέτηση των οδηγιών ξεκίνησε και η εκπόνηση των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία «μεταφράζουν» με τεχνικούς όρους και διαδικασίες τη συμμόρφωση των
προϊόντων προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις.
Τα αποκαλούμενα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα1 αποτελούν τεχνικά κείμενα που
περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, επιδόσεις, χαρακτηριστικά ποιότητας, ασφάλειας, διαστάσεις, δοκιμές κ.λπ., και τα οποία όταν χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές στη διαδικασία συμμόρφωσης των προϊόντων τους αποτελούν τεκμήριο συμμόρφωσης
(presumption of conformity) προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που τα αφορούν.
Πρόκειται για μια διεξοδική «μεταφορά» των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των οδηγιών σε τεχνικό περιβάλλον και όρους και αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο για την επίτευξη της συμμόρφωσης των προϊόντων προς αυτές.
Τα πρότυπα αναγνωρίζονται από το γεγονός ότι φέρουν τα γράμματα «EN» (European
Norms) ακολουθούμενα από έναν αριθμό. Όπως είναι ευρέως γνωστό, δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ρητώς στη νομοθεσία.
Η τυποποίηση, δηλαδή η διαδικασία εκπόνησης και υιοθέτησης προτύπων, είναι μια
εθελοντική διεργασία με την οποία αναπτύσσονται τεχνικές προδιαγραφές από ανεξάρτητους φορείς τυποποίησης, που βασίζονται στη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων
μερών (παραγωγών, κατασκευαστών, καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών, συνδικαλιστικών σωματείων κ.λπ.) που συμμετέχουν ισότιμα σ’ αυτό το έργο.
Τα πρότυπα που δημιουργούνται εμπεριέχουν όλη την εμπειρία, την τεχνική και τεχνολογική ικανότητα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με αποτέλεσμα να είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών για την πιστοποίηση των προϊόντων και την επιβεβαίωσή της.
Επιφορτισμένοι με το καθήκον της θέσπισης των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις προϊόντων βάσει των οδηγιών είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI).
1. Πρότυπο είναι ένα τυποποιητικό έγγραφο που εκδίδεται από έναν εκ των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης που αναφέρονται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ με βάση αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται προς εναρμονισμένα πρότυπα θεωρείται ότι πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο συμμόρφωσης, σήμανση «CE») και τα
κράτη-μέλη οφείλουν να δεχτούν την ελεύθερη κυκλοφορία τους.
Η χρησιμοποίηση των εν λόγω προτύπων εξακολουθεί να είναι προαιρετική.
Υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων προτύπων.
Σε αυτή την περίπτωση όμως οι κατασκευαστές οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα
προϊόντα τους πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
Αναθεώρηση εναρμονισμένων προτύπων: Οι αρχές που αφορούν την εντολή και την
έγκριση εναρμονισμένων προτύπων, η διαθεσιμότητά τους και η παραδοχή συμμόρφωσης
προς τις βασικές απαιτήσεις ισχύουν επίσης και στην αναθεωρημένη έκδοση εναρμονισμένων προτύπων.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τόσο το παλαιό όσο και το αναθεωρημένο
πρότυπο εξασφαλίζουν το τεκμήριο της συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες για τον σκοπό αυτό πληρούνται και από τα δύο πρότυπα.

1.1.4 Προϊόντα στις οδηγίες νέας προσέγγισης
Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο.
Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE
και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για τον
σκοπό για τον οποίο προορίζονται σε όλη την Ε.Ε.

1.1.5	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων
Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010.
Στην εισαγωγή παράγρ. 38 καθορίζεται: Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση συμμόρφωσης η οποία δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία εναρμόνισης της Ε.Ε.
Είναι πάντως δυνατόν να εφαρμοστούν και άλλες σημάνσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, εφόσον βελτιώνουν την προστασία των
καταναλωτών.
Άρθρο 18: Υποχρεώσεις των κρατών-μελών όσον αφορά την οργάνωση (αποσπάσματα).
Τα κράτη-μέλη θεσπίζουν επαρκείς διαδικασίες προκειμένου:
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α)	Να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή στις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με
θέματα που αφορούν κινδύνους οι οποίοι ανακύπτουν σε σχέση με προϊόντα τα
οποία υπόκεινται σε νομοθεσία εναρμόνισης της Ε.Ε.
β)	Να παρακολουθούν τα ατυχήματα και τις βλάβες στην υγεία εκεί όπου υπάρχει
υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα.
γ) Να επαληθεύουν την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών.
δ)	Να παρακολουθούν τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που αφορούν θέματα
ασφάλειας.
Τα κράτη-μέλη παρέχουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς τις αναγκαίες αρμοδιότητες, πόρους και γνώση για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 27: Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στη κοινοτική αγορά (αποσπάσματα):
• Το προϊόν εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές
υπόνοιες ότι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και
χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα δημόσιου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.
• Το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση η οποία
απαιτείται από τη νομοθεσία εναρμόνισης της Ε.Ε. ή δεν φέρει επισήμανση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία.
• Το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE.
Άρθρο 30: Γενικές αρχές της σήμανσης CE (αποσπάσματα).
1. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του.
2. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή
της από ειδική νομοθεσία εναρμόνισης της Ε.Ε. και σε κανένα άλλο προϊόν.
3. Ο θέτων τη σήμανση CE αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωσή του προς
όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στη σχετική νομοθεσία
εναρμόνισης της Ε.Ε. η οποία προβλέπει την επίθεσή της.
4. Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του
προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 41 τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε
περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της σήμανσης.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης κυρώσεις για παραβάσεις, στις οποίες είναι δυνατόν
να συμπεριλαμβάνονται ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές
πρέπει να είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης και να συνιστούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά της ανάρμοστη χρήσης.

1.1.6 Σήμανση CE
Η σήμανση CE είναι ένας κρίσιμος δείκτης ο οποίος δηλώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που αποτελεί διαβατήριο για την ελεύθερη
κυκλοφορία τους στην ευρωπαϊκή αγορά.
Θέτοντας τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ενός προϊόντος δηλώνει,
με αποκλειστικά δική του ευθύνη, ότι το προϊόν του συμμορφώνεται προς όλες τις νομικές
απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της σήμανσης με βάση την ευρωπαϊκή
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νομοθεσία και κατά συνέπεια έγκυρα τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και της Τουρκίας.
Δεν υπάγονται όλα τα προϊόντα στην υποχρέωση με τη σήμανση CE.
Μόνο σε κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται ρητώς σε συγκεκριμένες οδηγίες επιβάλλεται η τοποθέτηση της σήμανσης CE, με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας
και διαδικασίες συμμόρφωσής τους προς αυτές.
Οι οδηγίες αυτές χαρακτηρίζονται και Οδηγίες «νέας προσέγγισης» ή Οδηγίες Τεχνικής
Εναρμόνισης, λόγω του νέου τρόπου αντιμετώπισης των απαιτήσεων για τη βεβαίωση της
συμμόρφωσης που θέτουν και του σκοπού που επιδιώκουν να επιτύχουν.
Η σήμανση CE δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί ή παραχθεί στον ΕΟΧ.
Η σήμανση απλώς δηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά και ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. επίτευξη ενός εναρμονισμένου επιπέδου ασφάλειας), ώστε να επιτρέπεται να πωληθεί.
Τούτο σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις (π.χ. ασφάλειας και προστασίας) της/των οδηγίας/ών στην/στις
οποία/ες υπάγεται, ή εάν αυτό επιβάλλεται από τις οδηγίες έχει ελεγχθεί από έναν Κοινοποιημένο Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή να προβεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης τους προϊόντος του, να δημιουργήσει τον κατάλληλο Τεχνικό Φάκελο (τεχνική τεκμηρίωση), να εκδώσει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και να επιθέσει επ’ αυτού τη Σήμανση
CE. Οι διανομείς οφείλουν να επαληθεύσουν την ύπαρξη και παρουσία της σήμανσης CE
και της απαραίτητης τεκμηρίωσης υποστήριξης.
Για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει
ότι ο κατασκευαστής εκτός Ε.Ε. έχει λάβει όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα ώστε η τεκμηρίωση να είναι διαθέσιμη, όταν ζητηθεί.
Προς άρση κάθε παρανόησης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι η σήμανση
CE σε ένα προϊόν δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί ως ασφαλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
από οποιαδήποτε άλλη αρχή, ούτε βεβαίως ότι έχει παραχθεί σ’ αυτή.

1.1.7 Νομικές υποχρεώσεις κατασκευαστών-εισαγωγέων & διανομέων
Η επίθεση (τοποθέτηση) της σήμανσης CE λαμβάνει χώρα πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά. Είναι δε η επιτυχής κατάληξη μιας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσής του, που ακολούθησε ο κατασκευαστής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
που ισχύει και εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ως κατασκευαστής ορίζεται2 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα
προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και το
διαθέτει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
Τις ευθύνες του κατασκευαστή αναλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, εφόσον χρησιμοποιεί έτοιμο/α προϊόν/ντα, το/α οποίο/α εμπορεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά
(Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με το όνομά του ή το εμπορικό σήμα του.
Στην περίπτωση αυτή το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία οφείλουν να διαθέτουν όλες
τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την αξιολόγηση της
2 Άρθρο 2 σημείο 3 του Κανονισμού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε., L 218/13.08.2008.
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συμμόρφωσης του προϊόντος, το οποίο πρόκειται να διαθέσουν στην αγορά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας υπάγεται το
συγκεκριμένο προϊόν.
Κάθε κατασκευαστής οφείλει να προβαίνει σε σειρά κατάλληλων ελέγχων, προκειμένου να αξιολογεί και να επιβεβαιώνει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται προς τη/τις σχετική/κές ευρωπαϊκή/κές οδηγία/ες.
Τοποθετώντας τη σήμανση CE στο προϊόν του ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του
αποκλειστικά ευθύνη τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της σχετικής
νομοθεσίας και επιβεβαιώνει ότι όλες οι αναγκαίες αξιολογήσεις (σχετικά με τη συμμόρφωση) έχουν ολοκληρωθεί.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την εποπτεία της αγοράς επιθεωρούν και ελέγχουν τα
προϊόντα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής να διαθέτει όλα τα στοιχεία
και τα έγγραφα, καθώς και την τεχνική τεκμηρίωση, περιλαμβανομένης και της Δήλωσης
Συμμόρφωσης ΕΚ, προκειμένου να παρέχει αποδείξεις για τις περιπτώσεις εκείνες όπου
ανακύπτουν προβλήματα από τους ελέγχους.
Ανεξάρτητα αν ένας κατασκευαστής εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα
εκτός Ε.Ε., έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο έδαφος της Κοινότητας, στον οποίο αναθέτει εγγράφως να διεκπεραιώνει συγκεκριμένα διοικητικού περιεχομένου καθήκοντα για λογαριασμό του.
Σε αυτά τα καθήκοντα δεν μπορεί να περιλαμβάνεται η επίθεση (τοποθέτηση) της
σήμανσης CE, όπως και οι έλεγχοι και οι δοκιμές που γίνονται με σκοπό τη συμμόρφωση
του προϊόντος τα οποία ανήκουν στην ευθύνη του κατασκευαστή και μόνο.
Η επικινδυνότητα του προϊόντος καθορίζει αντίστοιχα και τις διαδικασίες αξιολόγησης
της συμμόρφωσης (ενότητες) τις οποίες οι κατασκευαστές θα πρέπει να ακολουθούν για
την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων τους.
Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των οδηγιών
νέας προσέγγισης επισημαίνονται με τη γνωστή σήμανση CE (CE marking), η οποία επιτρέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία των προϊόντων στην κοινοτική αγορά.
To CE δεν είναι ούτε αποτελεί σήμα ποιότητας προϊόντος ή σήμανση ποιοτικής διαδικασίας παραγωγής.
Ο κατασκευαστής οφείλει για το προϊόν του να δημιουργήσει την τεχνική τεκμηρίωση
που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμμόρφωσής του προς τις βασικές απαιτήσεις και η ανάλυση κινδύνου.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) την παραπάνω τεχνική τεκμηρίωση συγκροτεί ο Τεχνικός Φάκελος που τον θέτει στη διάθεση των αρμόδιων
εθνικών αρχών όταν αυτό ζητηθεί.
Κάθε οδηγία ορίζει το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης για κάθε τύπο προϊόντος.
Εφόσον εφαρμόζονται περισσότερες της μιας οδηγίες για ένα προϊόν, στην τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρειάζονται
για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της συμμόρφωσης του προϊόντος.
Ως γενικός κανόνας σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου της τεχνικής τεκμηρίωσης θεωρείται η ύπαρξη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του προϊόντος.
Ακόμα υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο, που εξαρτώνται από τη φύση του προϊόντος, καθώς και από άλλα τεχνικά ζητήματα
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που σχετίζονται με τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις ή με προδιαγραφές
και πρότυπα που εφαρμόζονται.
Οι αποκλίσεις ή οι μη συμμορφώσεις που οδηγούν στην επιλογή του προϊόντος για εργαστηριακούς ελέγχους είναι οι ακόλουθες:
• Απουσία ύπαρξης της Σήμανσης CE.
• Μη ύπαρξη Ταυτότητας Κοινοποιημένου Οργανισμού (όπου απαιτείται).
• Μη ύπαρξη Τεχνικού Φακέλου.
• Ελλείψεις του Τεχνικού Φακέλου.
• Διοικητική Απόφαση κ.λπ.

1.1.8 ΕΛΟΤ
(Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης): αναγνωρισμένος εθνικός φορέας για την καθιέρωση
(εθνικών) προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγγράφων (formal standards) στην Ελλάδα.

1.1.9 Προϊόντα Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
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Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποια η διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκού Κανονισμού και Οδηγίας;
2. Πώς καταρτίζονται τα πρότυπα και από πού επιβάλλεται η συμμόρφωση των
προϊόντων με αυτά;
3. Ποια η συνάρτηση της σήμανσης συμμόρφωσης (CE) με τη λειτουργικότητα
και την ασφάλεια ενός προϊόντος;
4. Ποια η διαφορά μεταξύ πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων και από πού
προκύπτει η υποχρέωση υλοποίησής τους;

Ανακεφαλαίωση
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Νομολογία.
Κανονισμοί, οδηγίες και πρότυπα που καταρτίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τις αντίστοιχες επιτροπές της CEN δημιουργούν ένα πλαίσιο κοινών απαιτήσεων για
τη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και
διακινούνται επί της Ε.Ε.
Υποχρεωτικά τα παραπάνω κανονιστικά κείμενα εναρμονίζονται με την Εθνική Νομοθεσία άμεσα.
Η τελευταία, όπου κρίνει σκόπιμο, επιβάλλει τακτικούς ελέγχους των πλέον κρίσιμων
προϊόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Παρουσίαση των Κανονιστικών Κειμένων και της Εθνικής Νομοθεσίας που ορίζουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να παρουσιαστεί και να κατανοηθεί η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και ο τρόπος ένταξης των απαιτήσεων ασφαλείας τους για τους ήδη εγκατεστημένους.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Ασφάλεια μηχανών, τεχνικές απαιτήσεις, αρχαιότητα εξοπλισμού.
Οι ανελκυστήρες πρέπει να διατηρούνται στα επίπεδα ασφάλειας που ίσχυαν κατά την
πρώτη λειτουργία τους.
Οι τεχνικές απαιτήσεις αναβάθμισης της ασφάλειας εφαρμόζονται, αν χρειάζεται, επιπρόσθετα από τις τότε ισχύουσες απαιτήσεις και σύμφωνα με ευρωπαϊκές ή εθνικές επιταγές μέσω αντίστοιχης νομοθεσίας.
Δεν είναι όμως σκοπός αυτής της νομοθεσίας η αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού
και της μελέτης του ανελκυστήρα.
Σε πρώτη προσέγγιση, οι νέοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σύμφωνα
με τη γνωστή μας Οδηγία 95/16/ΕΚ και την Οδηγία 2006/42/ΕΚ για την ασφάλεια των
μηχανών (που συνοδεύονται από το σήμα συμμόρφωσης CE).
Γενικά μπορούμε να κάνουμε την αποδοχή ότι έχουμε τρία διαμορφούμενα χρονικά
διαστήματα και αντίστοιχα 3 «είδη» ανελκυστήρων, ανάλογα με το χρονικό διάστημα εγκατάστασής τους.
1. Οι ανελκυστήρες με χρόνο εγκατάστασης αρχαιότερο του 7ου/1988, που είναι
κατασκευασμένοι και ελέγχονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425
(ΦΕΚ 2604Β/2008), τα Β∆ 37/1966 (ΦΕΚ 10Α/66) και 890/68 (ΦΕΚ311Α/68) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ βάσει Β∆ 890/68 & ΦΕΚ 1797/21-122005, εγκαταστάσεις προ 1988:
α.Θύρες στον θάλαµο.
Τα περισσότερα ατυχήµατα (αρκετές φορές και θανατηφόρα) έγιναν λόγω
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της άµεσης επαφής που είχαν οι χρήστες µε το φρεάτιο κατά την κίνηση του
ανελκυστήρα.
Με την προσθήκη λοιπόν εσωτερικών θυρών (κατά προτίµηση τύπου bus, µιας
και η κίνηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται µε κλειστή τη θύρα θαλάµου
µέ ή χωρίς άτοµα µέσα σε αυτό) αποµονώνεται ο χρήστης από το φρεάτιο.
Ο θάλαµος ακόµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε φωτισµό ασφαλείας
καθώς και µε πιστοποιηµένη συσκευή επικοινωνίας µε µέσα διάσωσης σε
περίπτωση εγκλωβισµού ατόµου.
β. Κ
 λειδαριές µε προµανδάλωση. Βασικό είναι η αλλαγή των παλαιών κλειδαριών
θυρών φρέατος µε νέες (CE) που εξακριβώνουν µε µηχανικό τρόπο την κλειστή
θέση των θυρών φρέατος. ∆εν ήταν λίγα τα ατυχήµατα που είχαν γίνει µε τον
ανελκυστήρα να ξεκινάει χωρίς να είναι κλειστή η θύρα φρέατος του ορόφου
(π.χ. λόγω κάποιου διπλού βραχυκυκλώµατος).
γ. Έ
 λεγχος πυθµένα φρεατίου. Στον πυθµένα του φρεατίου απαιτείται η προσθήκη
προσκρουστήρων (CE) σε θάλαµο και αντίβαρα. Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε
τέτοιο ύψος, ώστε κατά την κάτω και πάνω υπερδιαδροµή του θαλάµου να κόβουν
πρώτα τα τέρµατα διαδροµής και µετά να γίνεται επαφή του θαλάµου και του
αντίβαρου µε τους προσκρουστήρες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται
και ο κατάλληλος χώρος προστασίας του συντηρήτη όταν αυτός βρίσκεται στον
πυθµένα ή στην οροφή του θαλάµου. Σε αρκετά µεγάλο ποσοστό ανελκυστήρων
λείπει το κάλυµµα του αντίβαρου που προστατεύει τον συντηρητή από την
επαφή του µε το αντίβαρο. Το κάλυµµα αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο
ύψος που να φαίνεται το σηµείο επαφής του αντίβαρου µε τον προσκρουστήρα.
Ένα από τα σηµεία ελέγχου είναι και το κάτω µέρος του ρεγουλατόρου. Η τάνυση
του συρµατόσχοινου του ρεγουλατόρου θα πρέπει να γίνεται µέσω βάρους και
όχι µέσω ελατηρίου. Τέλος, απαιτείται η προσθήκη ενός Stop (µανιτάρι).
δ. Ο
 ροφή θαλάµου. Στην οροφή του θαλάµου απαιτείται η τοποθέτηση νέου
χειριστηρίου συντήρησης καθώς και η επισκευή του σπαστού προς την πλευρά
του αντίβαρου. Γίνεται έλεγχος της αρπάγης του κοντάκτ της αρπάγης καθώς
και της στήριξης του θαλάµου πάνω στο σασί.
ε. Έ
 λεγχος φρεατίου. Στο φρεάτιο γίνεται έλεγχος της στήριξης των οδηγών, της κατάστασης των συρµατοδηγών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει φωτισµός
στο φρεάτιο. Ελέγχεται ακόµα η ηλεκτρική του φρεατίου.
στ. Έλεγχος µηχανοστασίου. Στο µηχανοστάσιο γίνεται έλεγχος σε πρώτη φάση στον
κινητήριο µηχανισµό. Ελέγχονται οι τζόγοι ατέρµονα-κορόνας, η κατάσταση της
τροχαλίας τριβής καθώς και αυτής των συρµατόσχοινων. Στις περισσότερες
εγκαταστάσεις συναντάµε πίνακες χειρισµού (CONTROL) παλαιάς τεχνολογίας
(χωρίς διπλές µανούβρες, επιτηρητή φάσης, ενώ αρκετές φορές δεν λειτουργεί
το ρελέ διαρροής) και προτείνεται η αντικατάστασή τους µε νέας τεχνολογίας.
2. Οι ανελκυστήρες με χρόνο εγκατάστασης μεταξύ του 7ου/1988 και 7ου/1999,
που είναι κατασκευασμένοι και ελέγχονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.
28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/1988 (παλαιότερη έκδοση) για ηλεκτροκίνητους και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2/1990 για υδραυλικούς.
3. Τέλος, οι ανελκυστήρες με χρόνο εγκατάστασης μετά τον 7ο/1999 που είναι κατασκευασμένοι και ελέγχονται σύµφωνα µε την Οδηγία 95/16/ΕΚ, την ΚΥΑ ΟΙΚ.
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32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β/97) και τα πρότυπα 81.1 & 2/2010+Α3 για ηλεκτροκίνητους & υδραυλικούς αντίστοιχα.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό την έκδοση νέας οδηγίας από τη CEN που θα
αντκαθιστά την 95/16/ΕΚ και είναι η: ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά
στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (αναδιατύπωση).
Δεν έχει τεθεί σε ισχύ.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποιες οι οδηγίες όπου εντάσσονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων;
2. Σε ποια χρονικά διαστήματα κατατάσσεται η αρχαιότητα της εγκατάστασης
και ποια πρότυπα τα διέπουν;

Ανακεφαλαίωση
Οι Οδηγίες 95/16/ΕΚ και 2006/42/ΕΚ ορίζουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των
εγκαταστάσεών μας.
Επίσης, τα πρότυπα με τα οποία εναρμονίζουμε τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
συναρτώνται από την ημερομηνία εγκατάστασής τους και υποδεικνύονται από τον
Κανονισμό Ανελκυστήρων του ΕΣΥΔ και το ΦΕΚ 2604Β/2008.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο ακόλουθο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγικά παρουσίαση της εξέλιξης του εξοπλισμού των ανελκυστήρων. Στη συνέχεια, εξειδικεύονται τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που τους αφορούν, η οικογένεια που εντάσσονται και ταυτόχρονα
γίνεται αναδρομή των αναθεωρήσεων και τροποποιήσεών τους, συμπεριλαμβάνοντας τις νέες εκδόσεις τους έως και τα νέα εγκεκριμένα πρότυπα που αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία στο άμεσο μέλλον.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να γίνει αντιληπτός ο τρόπος της κατάλληλης επιλογής προτύπων, η κανονικότητα
ως προς τη χρήση τους και η αποκωδικοποίηση των απαιτήσεών τους σύμφωνα
με το πεδίο εφαρμογής τους.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Οικογένεια προτύπων, απαιτήσεις προτύπων, τροποποίηση, UCM, πρόσβαση, συντήρηση, ενέργεια.

3.1 Η ιστορία του ανελκυστήρα
Η ιδέα για τη χρησιμοποίηση τέτοιας εγκατάστασης ξεκινάει από πολύ παλιά.
Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να ζει σε ψηλά κτίρια αντιμετώπισε το πρόβλημα της
κάθετης διακίνησης ανθρώπων και φορτίων. Ήδη από το 236 π.Χ., όπως μας εξιστορεί ο
Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούκιος, υπήρχαν διάφορα παρόμοια συστήματα σε βασιλικά
ανάκτορα.
Ανατρέχοντας στην ιστορία των αρχαίων Ρωμαίων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι
πρώτοι εκείνοι είχαν κατασκευάσει ειδικές πλατφόρμες οι οποίες ανέβαιναν σε αρκετό
ύψος με τη βοήθεια σχοινιών.
Αν αφήσουμε τη Ρώμη και πάμε στο Θιβέτ ή στη χώρα μας θα παρατηρήσουμε τους
πρώτους ανελκυστήρες, οι οποίοι έχουν τη μορφή καλαθιών, που ανεβάζουν, όπως π.χ.
στα ύψη των Μετεώρων, ανθρώπους και εμπορεύματα.
Στην αρχαία Ελλάδα ο Αρχιμήδης επινόησε έναν μηχανισμό ανύψωσης που
λειτουργούσε με σχοινιά και τροχαλίες και στον οποίο τα σχοινιά ανύψωσης τυλίγονταν
γύρω από ένα τύμπανο περιέλιξης μέσω ενός «εργάτη» και μοχλών. Μέχρι τον 18ο αιώνα
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ο ανελκυστήρας είχε εξελιχθεί και είχε εφαρμοστεί η δύναμη της μηχανής. Το 1743 ο
Λουδοβίκος ΙΕ' παρήγγειλε έναν προσωπικό ανελκυστήρα με αντίβαρο για τα προσωπικά
του διαμερίσματα στις Βερσαλλίες.
Το 1833 στα όρη Harz στη Γερμανία χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα αμοιβαίων
ράβδων για να ανεβάζουν και να κατεβάζουν τους ανθρακωρύχους στα ορυχεία. Το 1835
εγκατέστησαν σε ένα αγγλικό εργοστάσιο έναν ανελκυστήρα που κινούνταν με ιμάντες (το
«teagle»).
Ο πρώτος υδραυλικός βιομηχανικός ανελκυστήρας (νερού) που κινούνταν με πίεση
εμφανίστηκε το 1846. Καθώς η μηχανική βελτιωνόταν, ακολούθησαν γρήγορα κι άλλοι
μηχανισμοί ανύψωσης
Τα πρωτόγονα αυτά μέσα κατακόρυφης μεταφοράς είχαν ένα σημαντικό μειονέκτημα.
Σε περίπτωση που έσπαγε το σχοινί οι διακινούμενοι έπεφταν χωρίς πιθανότητα σωτηρίας. Οι
υποτυπώδεις αυτοί ανελκυστήρες οδήγησαν τον άνθρωπο στη σκέψη κατασκευής πιο ασφαλών ανελκυστήρων. Ήδη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση,
που ξεκινά από την Αγγλία, κάνει πιο προσιτά νέα υλικά, όπως ο σίδηρος και το γυαλί.
Η πραγματική ανατροπή, όμως, στα οικοδομικά υλικά έρχεται τον 19ο αιώνα με τη
διάδοση του σιδήρου, και το 1853 ο Elisha Otis παρουσιάζει τον πρώτο ανελκυστήρα
εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλειας.
Στην Αμερική ο Ε.G. Οtis μπρος στα έντρομα μάτια των παρατηρητών έκοψε τα σχοινιά
της πλατφόρμας πάνω στην οποία στεκόταν. Η πλατφόρμα άρχισε να πέφτει και ξαφνικά
σταμάτησε ακαριαία. Είχε λειτουργήσει η συσκευή αρπάγης. Από τότε η τεχνολογία στον
τομέα των ανελκυστήρων έκανε τεράστια άλματα. Το 1857 τοποθετείται στη Νέα Υόρκη
ο πρώτος ανελκυστήρας για χρήση από το κοινό. Κινούνταν με ατμομηχανή που έκαιγε
κάρβουνο.
Το 1870 λειτούργησαν στη Νέα Υόρκη οι πρώτοι υδραυλικοί ανελκυστήρες.
Το 1889 στο κτίριο Demarest της Νέας Υόρκης λειτούργησε ο πρώτος ηλεκτρικός
ανελκυστήρας. Το 1894 στη Νέα Υόρκη λειτούργησε ο πρώτος ανελκυστήρας με κουμπιά
κλήσης και χωρίς οδηγό. Το 1900 παρουσιάστηκε η πρώτη κυλιόμενη κλίμακα στη Διεθνή
Έκθεση των Παρισίων. Το 1903 λειτούργησε ο πρώτος ανελκυστήρας με τροχαλία τριβής
(όχι τύμπανο) και αντίβαρο, δηλαδή σε μια μορφή όπως περίπου τον ξέρουμε σήμερα.
Το 1915 παρουσιάστηκε η αποκαλούμενη αυτόματη ισοστάθμιση και επιπλέον οι
πόρτες έγιναν ηλεκτροκίνητες.
Με την αύξηση του ύψους των κτιρίων, οι ταχύτητες των ανελκυστήρων αυξήθηκαν
ως τα 365 μέτρα ανά λεπτό σε εγκαταστάσεις εξπρές, όπως αυτές που προορίζονταν για
τους τελευταίους ορόφους του Empire State Building (1931) και έφτασαν στα 549 μέτρα
ανά λεπτό στο John Hancock Center στο Σικάγο το 1970 και στα 61 μέτρα ανά λεπτό στο
κτίριο Λιακάδα 60 στο Τόκιο το 1978.
Σήμερα οι δυο ταχύτεροι ανελκυστήρες του κόσμου λειτουργούν στο ψηλότερο κτίριο
το −Taipei 101− στην Ταϊπέι. Πρόκειται για ένα κτίριο 101 ορόφων και ύψους 508 μέτρων.
Οι ανελκυστήρες αυτοί κάνουν μια διαδρομή 382 μέτρων σε 39 δευτερόλεπτα με
ταχύτητα 1.010 μέτρων ανά λεπτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα στον θάλαμο.
Το τελευταίο μέρος της ιστορίας, που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, γράφεται
καθημερινά ακολουθώντας τα τεράστια άλματα της τεχνολογικής επανάστασης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ανελκυστήρας για το Διάστημα.
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3.2 Η αναθεώρηση του προτύπου EN 81-1 και EN 81-2
Ακολουθεί παγκόσμιος χάρτης που καταδεικνύει την καθολική σχεδόν αποδοχή των απαιτήσεων των ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2 και ΕΝ 115.
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3.2.1 Δομή της οικογένειας των προτύπων EN 81
Θα προσεγγίσουμε μέσω διαγραμματικής περιγραφής τα παρακάτω ερωτήματα:
• Ποια είναι και τι περιγράφει η σειρά προτύπων ΕΝ 81;
• Τι είναι το ΕΝ 81.20 και το ΕΝ 81.50;
• Τι προδιαγράφουν αυτά τα πρότυπα;

Τα EN 81-1 και EN 81-2 θα συγχωνευθούν στα ακόλουθα νέα τμήματα:

EN 81-20: Ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών
Θα περιέχει τις απαιτήσεις για ανελκυστήρες μεταφοράς επιβατών ή επιβατών
και εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το σύστημα οδήγησης, λαμβάνοντας ως γενικές
απαιτήσεις σχεδιασμού τα πρότυπα ΕΝ 81-1/2: 1998 και όλες τις τροποποιήσεις τους.
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EN 81-50: Επιθεώρηση, υπολογισμοί και δοκιμές εξαρτημάτων ανελκυστήρων
Περιέχει περιγραφή των ελέγχων, υπολογισμών ή δοκιμών των εξαρτημάτων ανελκυστήρων που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος του ανελκυστήρα (επιβατών,
εμπορευμάτων-επιβατών, μόνο εμπορευμάτων ανελκυστήρα κ.λπ.)
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Η αναθεώρηση των ΕΝ 81 μέρος 1 & 2 σε EN 81 μέρη 20 και 50 θα είναι η μεγαλύτερη
αλλαγή στον κώδικα σχεδιασμού ανελκυστήρων τα τελευταία 20 χρόνια.
Ως εκ τούτου, περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν το προϊόν τόσο στην
κατασκευή όσο και την πιστοποίησή του.
Η αναθεώρηση αυτή έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής μόνο από τη CEN/TC10/WG1.
Τίποτα δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

3.2.2 Κρίσιμες νέες απαιτήσεις των ΕΝ 81.20 και ΕΝ 81.50
Υπάρχει μια τροποποιημένη παραδοχή σχετικά με τις οριζόντιες δυνάμεις που αναμένεται
να ασκούνται από ένα άτομο. Δηλαδή 300 Ν υπό κανονικές συνθήκες και 1000 N για
πτώση, εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο στο πρότυπο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των αναγκών σχεδιασμού που πρέπει να ελέγχονται
σε σχέση με αυτές τις δυνάμεις.
Απαίτηση να συμφωνείται με τον χρήστη ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείται για
τη φόρτωση και εκφόρτωση του ανελκυστήρα.
Γίνεται πλέον δεδομένο ότι όλα τα υδραυλικά υγρά που χρησιμοποιούνται πρέπει να
συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 6743-4 (προδιαγραφές για υδραυλικά λάδια).
Τα μηχανοστάσια περιέχουν υδραυλικό εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
αντιμετωπίζει και να απομονώνει τις διαρροές των υγρών.
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Οι απαιτήσεις για επαρκή αερισμό του φρεατίου και του μηχανοστασίου τυποποιούνται
και παρέχονται σχετικοί οδηγοί σχεδιασμού.
Ως εκ τούτου, η ευθύνη για τον αερισμό, με πληροφορίες που παρέχονται από τον
εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, αποδίδεται στον σχεδιαστή/αρχιτέκτονα του κτιρίου
προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με τον ΓΟΚ.
Η μόνη αλλαγή από το EN81-1/2+Α3 είναι να αποκλειστεί η χρήση οποιουδήποτε
υδραυλικού προϊόντος που η ρύθμιση της βαλβίδας ανακούφισης είναι μεγαλύτερη
από 500 Mpa.
Προστίθενται επίσης νέοι ορισμοί για εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αρμόδια πρόσωπα,
συντήρηση, επιχειρήσεις διάσωσης και ειδικά εργαλεία.
Παρουσιάζεται νέος πίνακας με τους σημαντικούς κινδύνους (που στα ΕΝ 81.1 & 2
λαμβάνονται με τη χρήση του EN 14121-1) σύμφωνα με το νέο πρότυπο EN 414.
Λόγω αυτού του προτύπου, οι παράγραφοι 5 και 16 θα καλύπτονται πλέον στη νέα
παράγραφο 5.
Αυτό θα σημαίνει συνολική αλλαγή αρίθμησης των παραγράφων.
Σε σχέση με το φρεάτιο και όταν μεσολαβούν περισσότερα από 11 m μεταξύ
διαδοχικών ορόφων υπάρχει τώρα επιλογή να έχουν:
• Ενδιάμεσες θύρες κινδύνου.
• Γειτονικούς θαλάμους με πόρτες έκτακτης ανάγκης.
• Ηλεκτρική λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Πάνελ γυαλιού που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του φρεατίου πρέπει να είναι σε
θέση να αντέχουν δύναμη 300 N που εφαρμόζεται σε επιφάνεια 0,3 m x 0,3 m.
Πρέπει να γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή του κτιρίου οι απαιτήσεις αντοχής του
πυθμένα.
Υπάρχουν απαιτήσεις αλλαγής των διαστάσεων των προτατευτικών αντίβαρων και η
νέα απαίτηση αντοχής του σε 300 Ν χωρίς εκτροπή του στην πορεία του αντίβαρου.
Η απαίτηση παροχής προστατευτικού εξοπλισμού λόγω απόστασης μικρότερης των
500 χιλιοστών από το πλαϊνό τμήμα του θαλάμου μέχρι το πλησιέστερο κινούμενο τμήμα
γίνεται 500 χιλιοστά από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, στο πλησιέστερο κινούμενο τμήμα.
Πρέπει να υπάρχουν επαρκής επιφάνεια εργασίας για τον αριθμό των ατόμων που
αναμένεται να εργαστούν στην οροφή του θαλάμου και στον πυθμένα και σαφής
σήμανση που θα αναφέρει πόσα άτομα επιτρέπεται να εργαστούν εκεί. Κάθε άτομο
πρέπει να διαθέτει δικό του χώρο ασφάλειας.
Περιοχές οι οποίες δεν είναι ασφαλείς πρέπει να επισημαίνονται με μαύρες και κίτρινες
ρίγες.
Η ελεύθερη απόσταση πάνω από τον εγκατεστημένο εξοπλισμού αυξήθηκε στα 500
mm, με εξαίρεση τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Τα κιγκλιδώματα πρέπει να έχουν 400 χιλιοστά οριζόντια απόσταση από στοιχεία που
βρίσκονται εκτός της περιοχής προβολής του θαλάμου.
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Εισάγονται νέες απαιτήσεις για τις κλίμακες πρόσβασης πυθμένα (δίνονται
εγκεκριμένοι τύποι στο κεφάλαιο 5) με προσθήκη επαφής ασφάλειας όπου είναι αναγκαίο.

Αποστάσεις γύρω από τους οδηγούς θαλάμου: νέες οδηγίες για τη μείωση των διάκενων
στον πυθμένα μεταξύ σταθερών τμημάτων και του θαλάμου, σε μια ορισμένη απόσταση
από τις σιδηροτροχιές.
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Παρέχονται νέες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ελέγχου επιθεώρησης του πυθμένα.
Πρέπει να συνδυάζεται με τον αντίστοιχο στην οροφή του θαλάμου για να αποφεύγεται
η σύγχυση ως προς το ποια συσκευή θα έχει προτεραιότητα.
Στην περίπτωση ύπαρξης ατόμων ταυτόχρονα στην οροφή του θαλάμου και στον
πυθμένα ο θάλαμος να μπορεί να κινείται μόνο όταν το ίδιο κουμπί πατηθεί και στις δύο
μονάδες ελέγχου.
Συναγερμός για τα παγιδευμένα άτομα: η συσκευή έναρξης συναγερμού/βοήθειας
στην περίπτωση που ένα άτομο έχει εγκλωβιστεί στο φρεάτιο καθορίζεται τώρα με
σαφήνεια πως πρέπει να είναι σύμφωνη με το EN 81-28.
Εισάγονται νέοι κανόνες για την προστασία των τροχαλιών στο φρεάτιο και την
ασφαλή πρόσβαση σε αυτές για σκοπούς συντήρησης.
Σε περίπτωση εργασιών στην οροφή του θαλάμου, όπου η θέση προστατεύεται από
σταθερές μηχανικές συσκευές, όταν δεν υπάρχει απεμπλοκή σε περίπτωση απώλειας
ισχύος λόγω δυνάμεων που ασκούνται στον θάλαμο πρέπει να εξασφαλίζεται ένα από τα
ακόλουθα μέσα διαφυγής.
• Έξοδος μέσω διαστήματος μεταξύ οροφής του θαλάμου και του κάτω τμήματος της
θύρας φρεατίου.
• Έξοδος διαμέσου θαλάμου μέσω καταπακτής.
• Έξοδος μέσω μιας θύρας κινδύνου στο φρεάτιο.
Τα κεφάλαια για την ισοστάθμιση του θαλάμου έχουν αναθεωρηθεί.
Η πιστοποίηση αντιπυρικής δοκιμής των θυρών φρεατίου πρέπει να είναι σύμφωνες
με το EN 81-58.
Όλες οι πόρτες στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου τους, θα υπόκεινται σε
όλους τους τύπους δοκιμών κρούσης στα πιο αδύναμα σημεία τους.
Οι λεπτομέρειες των δοκιμών δίνονται στο EN 81-50.

Δύναμη 1000 N που εφαρμόζεται σε επιφάνεια των θυρών 100 cm2 δεν θα πρέπει να
προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση.
Οι συσκευές συγκράτησης που παρέχονται σε περίπτωση αστοχίας των βασικών
κατευθυντήριων στοιχείων πρέπει να δοκιμάζονται επίσης σε κρούση.
Νέες απαιτήσεις παρέχονται για τη συσκευή προστασίας έναντι επαφής εάν η δύναμη
της θύρας υπερβαίνει τα 4 J.
Νέες απαιτήσεις για συσκευή ανίχνευσης παύσης της λειτουργίας του ανελκυστήρα
ή όταν ανιχνεύεται δύναμη θύρας μικρότερη των 4 J. Επίσης, πρέπει να υπάρχει σχετική
ηχητική προειδοποίηση γι’ αυτή την περίπτωση.
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Δίνονται οδηγίες προστασίας των δακτύλων (για παιδιά κυρίως) σε γυάλινες θύρες.
Οι θύρες θαλάμου δεν επιτρέπεται να ανοίγουν περισσότερο από 100 mm υπό
χειροκίνητη προσπάθεια, όταν αυτές βρίσκονται έξω από τη ζώνη απομανδάλωσης.
Νέες απαιτήσεις σχεδιασμού προστασίας από πυρκαγιά/καπνό για τα διάκενα και
τα πλαίσια των θυρών, καθώς και για τις περιστρεφόμενες πόρτες.
Αν η κλειδαριά της κατώτατης θύρας φρεατίου δεν βρίσκεται εντός 1 m από τη σκάλα
πρόσβασης πυθμένα, πρέπει να παρέχεται μέσο για την απομανδάλωση των θυρών από
τον πυθμένα.
Νέοι κανόνες καθορίζονται για το μέγιστο ύψος του μηχανισμού απομανδάλωσης από
το επίπεδο του ορόφου (οριζόντια ή κάθετα).
Οι απαιτήσεις για την αναφλεξιμότητα των υλικών του θαλάμου θα πρέπει να
συμμορφώνονται με το ΕΝ 13501-1.
Παρέχονται κανόνες διάσωσης από θάλαμο σε θάλαμο και προβλέπεται ύπαρξη
σχετικής φορητής γέφυρας.
Η επιφάνεια της οροφής του θαλάμου, για την ασφάλεια όσων εργάζονται επ’ αυτής,
πρέπει να είναι από αντιολισθητικό υλικό.
Τροποποιούνται τα επίπεδα φωτισμού σε lux για τον κανονικό φωτισμό των θαλάμων
και τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης.
Η ποδιά του θαλάμου δεν πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των 25 mm
όταν εφαρμόζεται επ’ αυτής δύναμη 300 Ν.
Ορίζονται απαιτήσεις για χρήση κιγκλιδώματος ύψους 1100 mm.

Τα συρματόσχοινα θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς το ΕΝ 12385-5.
Οι απολήξεις επίσης των συρματόσχοινων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα ΕΝ
13411-3, 6 ή 7.
Σε περίπτωση εμπλοκής του θαλάμου ή του αντίβαρου θα πρέπει είτε τα συρματόσχοινα
να μπορούν να ολισθαίνουν είτε να σταματά ο κινητήρας.
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Όπου υπάρχει σχετική ολίσθηση κάποιου συρματόσχοινου σε σχέση με τα υπόλοιπα ο
ανελκυστήρας πρέπει να σταματήσει στην επόμενη στάση.
Νέες απαιτήσεις για συσκευή αντιστάθμισης του βάρους των συρματόσχοινων που
εξαρτάται από την ταχύτητα ανύψωσης (απαιτείται συσκευή πάνω από τα 3 m/s).
Αποσαφήνιση των απαιτήσεων για συγκρατητήρες συρματόσχοινων, συσκευές
αποτροπής των αναπηδήσεων και των προεντατήρων.

Συσκευή αντιστάθμισης συρματόσχοινων.

Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν πλέον διαγραφεί:
Όλες οι αναφορές σε συστήματα ασφάλειας ακαριαίας πέδησης με επορροφητικές
ικανότητες.
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Όλες οι αναφορές σε προσκρουστήρες απόσβεσης ενέργειας με απόσβεση αντίθετης
κίνησης. Καμία από αυτές τις συσκευές δεν βρέθηκε να χρησιμοποιείται από κατασκευές.
Όλες οι αναφορές σε συσκευές σύσφιξης υδραυλικών.
Οι αναφορές σε ρυθμιστή ταχύτητα τύπου «fly ball».
Περί ανεξέλεγκτης κίνησης: Η απόσταση μεταξύ φρεατίου και κατωφλίου του θαλάμου
όταν ο θάλαμος βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο εξυπηρέτησης μετράται διαγώνια.

Όταν η διαδρομή του ανελκυστήρα είναι μεγαλύτερη από 40 m, ο υπολογισμός λυγισμού
των οδηγών πρέπει να περιλαμβάνει και τις δυνάμεις που μεταφέρονται σε αυτούς μέσω
των δομικών συνδέσεων με το κτίριο.
Ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμών με βάση τη μέθοδο Omega, αλλά αναφέρεται
ότι επιτρέπονται επίσης άλλες μέθοδοι υπολογισμού:
• Ευρωκώδικα 3.
• Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων.
Όταν οι αποσβεστήρες μετακινούνται είτε με τον θάλαμο είτε με το αντίβαρο, η θέση
στην οποία συναντούν το πάτωμα του πυθμένα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς με ένα
βάθρο ύψους όχι λιγότερο από 300 mm.
Αυτό δεν απαιτείται για το αντίβαρο, εάν το διαχωριστικό του εισέρχεται εντός του
δαπέδου κατά 100 mm.
Προσκρουστήρες τύπου συσσώρευσης που κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά
πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για γήρανση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει τώρα να είναι σύμφωνος με το πρότυπο EN
60204-1, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Δίνονται πληροφορίες εγκατάστασης του ηλεκτρικού εξοπλισμού που να επιτρέπει την
πρόσβαση συντήρησης.
51

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Απαιτείται σήμανση για τους ηλεκτρικούς και θερμικούς κινδύνους.

Όταν ο σχεδιασμός μιας διάταξης ασφάλειας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα
A) περιλαμβάνει λογισμικό, πρέπει να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η κατάσταση
αστοχίας της συσκευής, είτε από το ενσωματωμένο σύστημα είτε από ένα εξωτερικό
στοιχείο.
Τα push buttons ελέγχου πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60947-5-1.

H προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60364-4-41 και
EN 50274.

Οι ρευματοδότες πρέπει να συνδέονται με RCD (των 30 mA).
Το φρένο της μηχανής πρέπει να απελευθερώνεται υπό συνεχή χειροκίνητη ενέργεια,
ακόμα και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η ενέργεια μπορεί να είναι μηχανική
(π.χ. μοχλός) ή ηλεκτρική από ανεξάρτητη πηγή.
Με απελευθερωμένο φρένο με το χέρι και τον θάλαμο φορτωμένο με 80% της
τιμής του κανονικού φορτίου πρέπει να είναι δυνατή η μετακίνηση του θαλάμου σε
γειτονικό πάτωμα.
Οι διαστάσεις και οι ανοχές των σωλήνων που χρησιμοποιούνται στις υδραυλικές
εγκαταστάσεις πρέπει να συμφωνούν με την ισχύουσα σειρά προτύπων EN 10305.
Η βαλβίδα ασφάλειας άμεσης καθόδου δεν πρέπει να προκαλέσει περαιτέρω
βύθιση του εμβόλου όταν η πίεση πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο.
Οι βαλβίδες περιορισμού πίεσης και θραύσης πρέπει να είναι προσιτές για έλεγχο
απευθείας από την οροφή του θαλάμου ή από τον πυθμένα.

3.2.3 Τροποποίηση 3 (A3) των EN 81-1 και EN 81-2
Αλλαγές που οφείλονται στην Οδηγία Ασφαλείας για τα Μηχανήματα.
Τα στοιχεία στερέωσης των προφυλακτήρων που αφαιρούνται κατά την τακτική
συντήρηση ή επιθεώρηση προστίθενται στις νέες παραδοχές της τροποποίησης.
Συγκεκριμένα, μέσω της 0.3.19, όταν ο προφυλακτήρας αφαιρεθεί, τα στοιχεία
στερέωσής του πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένα με τον προφυλακτήρα.
Οι ανελκυστήρες με ονομαστικές ταχύτητες έως και 0,15 m/s αφαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του προτύπου.
Για τον λόγο αυτό, ανελκυστήρες με χαμηλότερες ταχύτητες αντιμετωπίζονται ως μηχανές και όχι βάσει των προτύπων της σειράς ΕΝ 81.
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Νέες απαιτήσεις:
Ακρίβεια στάσης: Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κατωφλίου του θαλάμου και
του αντίστοιχου του ορόφου στάθμευσης, όταν ο θάλαμος σταματήσει από εντολή του
συστήματος ελέγχου προορισμού του και οι πόρτες έχουν την πλήρως ανοιχτή θέση τους.
Ακρίβεια ισοστάθμισης: Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κατωφλίου του
θαλάμου και του αντίστοιχου του ορόφου στάθμευσης, κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση
του θαλάμου.
Ανεξέλεγκτη κίνηση θαλάμου (UCM Unintended car movement): Η μη εντελούμενη
κίνηση του θαλάμου με ανοιχτές πόρτες από τη θέση κανονικής στάθμευσης και εντός
της ζώνης απομανδάλωσης (εξαιρούνται οι μετακινήσεις που οφείλονται σε φόρτωση/
εκφόρτωση του θαλάμου).
Η ακρίβεια στάσης του θαλάμου πρέπει να είναι ± 10 mm.
Η ακρίβεια ισοστάθμισης πρέπει να διατηρείται κατά ± 20 mm. Εάν, κατά τη διάρκεια π.χ. φόρτωσης και εκφόρτωσης, έχουμε υπέρβαση των 20 mm, θα πρέπει να γίνεται
διόρθωση.
Προστασία για την UCM: Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μέσο
αποτροπής της ακούσιας κίνησης του θαλάμου πέραν του επιπέδου στάσης, με τη
θύρα του φρεατίου να μην είναι ασφαλισμένη και τη θύρα του θαλάμου να μην είναι
εντελώς κλειστή.
Το ίδιο μέσο θα πρέπει να αποτρέπει την αστοχία των συρματόσχοινων ανάρτησης,
της τροχαλίας έλξεως της μηχανής ή των εύκαμπτων/χαλύβδινων σωλήνων πίεσης και του
κυλίνδρου υδραυλικού ανελκυστήρα.
Η επενέργεια του μέσου αυτού θα πρέπει να γίνεται:
• επί του θαλάμου ή
• επί του αντίβαρου ή
• επί του συστήματος ανάρτησης (αναστολή ή αντιστάθμιση) ή
• πάνω στην τροχαλία έλξεως (π.χ. άμεσα πάνω στην τροχαλία ή στον άξονά της) ή
• επί του υδραυλικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα/αντλίας).
Η ακινητοποίηση του θαλάμου πρέπει να επιτυγχάνεται σε απόσταση:
• που δεν υπερβαίνει τα 1,20 μ. από το επίπεδο στάσης όπου έχει εντοπιστεί η UCM
και
• η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κατωφλίου στάσης και του χαμηλότερου
τμήματος της ποδιάς του θαλάμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mm και
• η ελεύθερη απόσταση από το κατώφλι θαλάμου έως ανώφλι της θύρας φρεατίου
ή από το κατώφλι της θύρας φρεατίου έως το ανώφλι του θαλάμου δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από 1,00 m.
Το παραπάνω μέσο θα πρέπει να ενεργεί για όλο το φάσμα φόρτισης (μεταξύ άδειου
και πλήρως γεμάτου θαλάμου).
Πρέπει να ανιχνεύει κάθε UCM το αργότερο μέχρι το τέρμα της ζώνης απομανδάλωσης.
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Παράρτημα Δ - Δοκιμές και Πιστοποίηση:
Προστίθενται στον κατάλογο δοκιμών οι εξής νέες:
Σταμάτημα του θαλάμου σε στάση (και κατά τις δύο κατευθύνσεις) και μέτρηση
ακρίβειας στάθμευσης (υπό όλες τις συνθήκες φορτίου).
Δοκιμή του μέσου προστασίας από UCM (με άδειο θάλαμο κατά την άνοδο και
φορτωμένο θάλαμο κατά την κάθοδο).
Τα πρότυπα αυτά είναι πλήρως ενοποιημένα και περιέχουν:
• Το βασικό πρότυπο EN 81 που δημοσιεύθηκε το 1998.
• Το Διορθωτικό No. 1 που δημοσιεύθηκε το 1999.
• Την Τροποποίηση A1: 2005.
• Την Τροποποίηση A2: 2004.
• Την Τροποποίηση A3: 2009.
3.2.4 Η χρήση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 13015+A1:2008 «Συντήρηση για ανελκυστήρες
και κυλιόµενες κλίµακες - Κανόνες για οδηγίες συντήρησης», για την ασφαλή και
επαγγελματική διενέργεια της συντήρησης στις νέες εγκαταστάσεις.
3.2.5 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην επαρκή προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, και
όχι μόνο στους ανελκυστήρες.
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Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων, η μεγάλη ανάγκη για χρήση
ανελκυστήρων και ο αυξανόμενος ρυθμός γήρανσης του πληθυσμού στην Ε.Ε. καθιστά
κρίσιμη την παραπάνω απαίτηση.
Στο πρότυπο CEN EN 81-70:2003 («Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την
εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών
- Μέρος70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόµων περιλαµβανοµένων και ατόµων µε
ειδικές ανάγκες»), που είναι το βασικό κριτήριο της προσβασιμότητας, παρέχονται σαφείς
υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και εγκατάστασης ενός νέου ανελκυστήρα,
πλήρως προσβάσιμου σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί από τους εμπειρογνώμονες της CEN, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων με αναπηρία οι οποίοι έχουν δώσει πολύτιμα δεδομένα
επ’ αυτού, συντελώντας στην καταστολή των εμποδίων που καθημερινά αντιμετωπίζουν
άνθρωποι με αναπηρίες.
Σχετικός πίνακας κατάταξης αποτελεσματικότητας:

3.2.6 Η ενεργειακή απόδοση αυτών των εξοπλισμών δεν έχει τύχει της απαιτούμενης
προσοχής, και τόσο η αγορά όσο και η τεχνολογική εξέλιξη του εν λόγω τομέα δεν
ακολουθεί τον ρυθμό που θα αναμέναμε παρά τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού των
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εγκαταστάσεων και τις γενικότερες σύγχρονες παγκόσμιες κατευθύνσεις σχετικά με την
εξοικονόμηση της ενέργειας.
Οι σχεδιαστικές επιλογές, όπως η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χώρου της
εγκατάστασης, η αξιοπιστία και η ασφάλεια, η οδηγική άνεση κ.λπ., αποτελούν κεντρικό
μέλημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατασκευαστών.
Τα τελευταία μόνο χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αλλαγή πορείας, με εταιρείες σχεδιασμού
και παραγωγής σχετικών ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών για να βοηθήσουν τους
πελάτες τους στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, δημιουργώντας με τον τρόπο
αυτό ένα νέο ανταγωνιστικό πεδίο δραστηριότητας.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποια τα βασικότερα σημεία της τελευταίας αναθεώρησης των ΕΝ 81.1 & 2;
2. Ποιες οι νεοεισαγόμενες απαιτήσεις της αναθεώρησης Α3;
3. Τι σημαίνει UCM; Από ποιες αιτίες μπορεί να προκύψει μια τέτοια κίνηση
θαλάμου;

Ανακεφαλαίωση
Η τελευταία αναθεώρηση των προτύπων ΕΝ 81.1 & 2, η Α3, εισάγει νέες απαιτήσεις για
τη λειτουργία της εγκατάστασης, με βασικότερες την αποτροπή ανεξέλεγκτης κίνησης
θαλάμου και την επανισοστάθμιση.
Αναμένεται λίαν συντόμως να κυκλοφορήσουν τα νέα πρότυπα ΕΝ 81.20 και ΕΝ 81.50
με νέα πεδία εφαρμογής που θα αντικαταστήσουν τα ισχύοντα.
Ως σημαντικός παράγοντας λειτουργικότητας τίθεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
βάσει του ΕΝ 81.70.
Το είδος και οι συνθήκες συντήρησης του εξοπλισμού περιγράφονται στο EN
13015+A1:2008.
Τέλος, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για ένταξη κάθε συμβατού νέου τύπου εξοπλισμού
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο ακόλουθο κεφάλαιο αναλύονται βασικές αρχές της μηχανικής.
Κατά σειρά παρουσιάζονται οι συνηθέστερες στην πράξη μορφές των υλικών, ο
τρόπος στήριξής τους και οι αντίστοιχες φορτίσεις και ροπές που δημιουργούνται.
Κατόπιν αναλύονται οι καταπονήσεις των διατομών τους, έτσι ώστε να έχουμε
αντίληψη και να μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά και άρα την καταλληλότητα ενός υλικού ή της διατομής για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Κατ’ αρχάς να μπορούμε να καθορίζουμε το είδος της φόρτισης ενός υλικού
στοιχείου που ζητείται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη εφαρμογή σε κάποιο σημείο
της εγκατάστασης.
Να αποκτήσουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης και επιλογής των υλικών και της
επάρκειάς τους σε ζητούμενη εφαρμογή τους.
Τέλος, να έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε τυχόν κατασκευαστική αστοχία
της εγκατάστασης.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Δύναμη, φορείς, στηρίξεις, αδράνεια, φορτία διατομής, τάση, ροπή, παραμόρφωση, καταπονήσεις, απόδοση, αστοχία.

4.1. Βασικές αρχές και έννοιες της μηχανικής
Η μηχανική ως επιστήμη στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές που θέτουμε εκ των
προτέρων από τα δεδομένα της εμπειρίας και του πειράματος, πάνω στις οποίες, με
μαθηματικές μεθόδους, θεμελιώνουμε στη συνέχεια το οικοδόμημά της.
Οι αρχές αυτές απορρέουν από τις έννοιες του χρόνου, της μάζας και της δύναμης
που θα περιγράψουμε πιο κάτω και αποκτούμε από την εμπειρία, αλλά και από την
πειραματική μελέτη απλών κινήσεων.
Είναι δηλαδή προτάσεις ή νόμοι η ισχύς των οποίων δεν αποδεικνύεται, αλλά
διαπιστώνεται πειραματικά. Οι αρχές αυτές είναι τρεις:
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1. Η αρχή της αδράνειας.
2. Η αρχή της ανεξαρτησίας του αποτελέσματος δυνάμεων (αλλιώς αρχή της επαλ-

ληλίας).

3. Η αρχή της ισότητας δράσης και αντίδρασης.

Από αυτές, οι δύο πρώτες αρκούν για να οικοδομηθεί η μηχανική του υλικού σημείου.
Η αρχή της ισότητας δράσης-αντίδρασης μας επιτρέπει να επεκταθούμε στη μηχανική
των υλικών συστημάτων.
Η αρχή αυτή, την οποία ο Νεύτων με την έννοια του σώματος θεωρεί το υλικό σημείο
της σύγχρονης μηχανικής, μπορεί να πάρει διαδοχικά τις παρακάτω διατυπώσεις:
• Αν το υλικό σημείο του διαστήματος είναι μεμονωμένο (δεν δρα καμία δύναμη), η
ταχύτητά του ή είναι μηδέν ή διατηρείται σταθερή κατά μέτρο, διεύθυνση και φορά.
• Αν το υλικό σημείο του διαστήματος είναι μεμονωμένο, η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.
• Αν το υλικό σημείο έχει επιτάχυνση, θα βρίσκεται αναγκαστικά στην περιοχή άλλων
υλικών σημείων ή σωμάτων που δρουν πάνω σε αυτό.
• Άρα όταν ένα σώμα Α επιδρώντας σε σώμα Β έχει ως αποτέλεσμα να το επιταχύνει,
λέμε στη μηχανική ότι η δράση του Α πάνω στο Β είναι δύναμη που προέρχεται από
το Α και εφαρμόζεται στο Β.
Ορίζουμε επομένως τη δύναμη σαν αιτία της επιτάχυνσης.
Όμως τίποτα δεν γνωρίζουμε για τον μηχανισμό κατά τον οποίο πραγματοποιείται η
δράση του Α πάνω στην κίνηση του Β.
Έτσι, ενώ λέμε π.χ. ότι ο ήλιος έλκει τη Γη, τίποτα δεν γνωρίζουμε για τον μηχανισμό
αυτής της έλξης.
Συμπεραίνοντας, καταλήγουμε ότι η φύση της δύναμης μας είναι άγνωστη και κάθε
έρευνα στον τομέα αυτό ανήκει στη μεταφυσική.
Την έννοια της δύναμης την αποκτούμε μόνο με τις αισθήσεις. Παρατηρούμε δηλαδή
ότι για να αποκτήσει ένα υλικό σημείο επιτάχυνση θα πρέπει να δράσει πάνω του κάποια
αιτία.
Την αιτία αυτή την ονομάζουμε δύναμη.
Προτού όμως εισέλθουμε στη μελέτη της μηχανικής είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε
ορισμένες έννοιες της γενικής φυσικής.
Χρόνος είναι η ποσότητα μέτρησης της διάρκειας ή της διαδοχής δύο γεγονότων. Στη
νευτώνεια μηχανική θεωρείται ποσότητα απόλυτη (θετική).
Χώρος ή ∆ιάστημα είναι ένα κενό που εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ο καθορισμός ενός σημείου στο Διάστημα είναι σχετικός και γίνεται με γραμμικές και
γωνιακές μετρήσεις ως προς ένα σύστημα αναφοράς το οποίο θεωρείται ακίνητο.
Ύλη είναι η ουσία που κατέχει κάποιο χώρο στο Διάστημα.
Αδράνεια είναι η ιδιότητα της ύλης να αντιστέκεται στην αλλαγή της κινητικής
κατάστασής της.
Μάζα είναι η ποσοτική μέτρηση της αδράνειας της ύλης.
Σώμα είναι η ύλη που περικλείεται από κλειστή επιφάνεια.
Στερεό ή συμπαγές σώμα είναι ένα ιδεατό σώμα που δεν υφίσταται σχετικές
παραμορφώσεις μεταξύ των μερών του. Επομένως διατηρεί το σχήμα του σταθερό.
Υλικό σημείο ονομάζεται σώμα, όχι κατ’ ανάγκην μικρό, το οποίο όμως κατά την κίνησή
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του θεωρείται μονάδα ύλης. Είναι αυτονόητο ότι το υλικό σημείο είναι καθαρά θεωρητική
έννοια, η οποία όμως εξυπηρετεί στη λύση πολλών προβλημάτων.
Έτσι, στην ουράνια μηχανική, όπου οι αποστάσεις που εμφανίζονται είναι τεράστιες, η
Γη θεωρείται υλικό σημείο με όλη τη μάζα συγκεντρωμένη στο κέντρο της.
Τροχιά είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων που καταλαμβάνει ένα υλικό σημείο
κατά την κίνησή του.

4.2 Φορέας, ελεύθερος και πλήρης
Η έννοια του φορέα είναι συνυφασμένη με κάθε κατασκευή που προορίζεται να αναλάβει
με ασφάλεια εξωτερικές δυνάμεις και να τις μεταφέρει με την ίδια ασφάλεια στο σώμα που
τη στηρίζει. Κάθε πλήρης φορέας αποτελείται από τον ελεύθερο φορέα και τη στήριξη.
Ελεύθερος φορέας είναι το τμήμα εκείνο της κατασκευής που δέχεται τα εξωτερικά
φορτία, ενώ
Στήριξη είναι μόνο το τμήμα εκείνο που μεταβιβάζει τις δυνάμεις από τον ελεύθερο
φορέα στο έδαφος.
Έτσι, στην περίπτωση π.χ. των πολυκατοικιών, η μεταβίβαση των δυνάμεων από τον
ελεύθερο φορέα στο έδαφος γίνεται μέσω των πέδιλων θεμελίωσης των υποστυλωμάτων.
Μορφολογικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία κάθε ελεύθερου φορέα διακρίνονται σε
πέντε κατηγορίες.

4.2.1 Ράβδος
Στη ράβδο η διάσταση που κυριαρχεί είναι μόνο κατά τη διεύθυνση του άξονά της, ενώ
οι άλλες διαστάσεις της διατομής που είναι κάθετες στον άξονα είναι μικρές σε σχέση με
την αξονική.
Έτσι, η ράβδος αναλαμβάνει μόνο εφελκυστικές ή θλιπτικές δυνάμεις κατά τη διεύθυνση
του άξονά της.

4.2.2 ∆οκός
Σε αντίθεση με την απλή ράβδο, η δοκός ή ράβδος σύνθετης αντοχής όπως αλλιώς λέγεται,
αναλαμβάνει και δυνάμεις που είναι κάθετες στον άξονά της.
Συνεπώς εντείνεται όχι μόνο αξονικά, αλλά τμητικά, στρεπτικά κ.λπ., δηλαδή σύνθετα.

4.2.3 ∆ίσκος - Πλάκα
Σαν κατασκευαστικά στοιχεία ελεύθερων φορέων ο δίσκος και η πλάκα είναι γεωμετρικά
όμοια, επειδή έχουν μεγάλη επίπεδη επιφάνεια με μικρό σχετικά πάχος.
Επομένως, οι διαστάσεις που κυριαρχούν στους δίσκους και στις πλάκες είναι δύο αντί
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της μίας των ραβδωτών φορέων, γι’ αυτό και υπάγονται στην κατηγορία των επιφανειακών φορέων.
Η διαφορά μεταξύ πλακών και δίσκων βρίσκεται στον τρόπο έντασής τους.
Οι δίσκοι αναλαμβάνουν δυνάμεις που βρίσκονται στο μέσο επίπεδό τους, ενώ οι πλάκες αναλαμβάνουν δυνάμεις που ενεργούν κάθετα στο επίπεδό τους.

4.2.4 Κέλυφος
Κελύφη χαρακτηρίζονται οι καμπύλοι επιφανειακοί φορείς που έχουν μικρό πάχος σε σχέση με την επιφάνειά τους.
Η καμπύλωση της μέσης επιφάνειας δυσκολεύει βέβαια τον υπολογισμό, όμως συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή και αβίαστη μεταβίβαση των εξωτερικών φορτίων στις στηρίξεις, χωρίς να παράγονται απαράδεκτα μεγάλες εντάσεις ή παραμορφώσεις παρά το
μικρό πάχος της επιφάνειας.
Αυτό έχει αποτέλεσμα τη σημαντική οικονομία στο κόστος της κατασκευής.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα κελύφη με μέση επιφάνεια εκ περιστροφής που συναντάμε
σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό στις κατασκευές (κτίρια εκθέσεων, βιομηχανικά υπόστεγα,
στάδια, υπόστεγα αεροπλάνων κ.λπ.).

4.2.5 Εξωτερικές δυνάμεις
Οι εξωτερικές δυνάμεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
α. Φορτία
Είναι όλες οι δυνάμεις που ενεργούν άμεσα στον ελεύθερο φορέα. Τέτοιες δυνάμεις
είναι όλες οι εξωτερικές δράσεις, όπως το ωφέλιμο φορτίο, η ανεμοπίεση, το ίδιο βάρος,
οι σεισμικές δυνάμεις κ.λπ.
Τα φορτία είναι δυνατόν να είναι συγκεντρωμένα ή κατανεμημένα (ομοιόμορφα ή
όχι). Στα συγκεντρωμένα φορτία υπάγονται όλες οι δυνάμεις που γνωρίσαμε ως τώρα και
οι ροπές (ζεύγη κ.λπ.). Κατανεμημένα ή συνεχή είναι τα φορτία που δρουν σε ορισμένο
τμήμα του φορέα συνεχώς. Ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο κατανέμεται το συνεχές
φορτίο εκφράζει και το είδος του. Έτσι προκύπτει π.χ.
• το ομοιόμορφο φορτίο, που χαρακτηρίζεται από σταθερή ένταση σε όλο το μήκος
δράσης (φορτίο χιονιού).
• το τριγωνικό ή γραμμικά μεταβαλλόμενο, με γραμμική μεταβολή της έντασης (φορτίο υδροστατικής πίεσης) κ.λπ.
• το τραπεζοειδές, που είναι επαλληλία ομοιόμορφου και τριγωνικού φορτίου.
• το παραβολικό κ.λπ.
β. Αντιδράσεις
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε τις συγκεντρωμένες δυνάμεις ή ροπές που ασκούνται στη στήριξη ή στις στηρίξεις του ελεύθερου φορέα (συνήθως από το έδαφος), και είναι
ικανές να εξισορροπήσουν όλα τα φορτία.
60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

4.3 Στηρίξεις
Τις στηρίξεις των επιπέδων φορέων τις διακρίνουμε σε τρία είδη:
1. Ελεύθερη έδραση ή κύλιση
Είναι η στήριξη που αποκλείει μια ελευθερία κίνησης (την κάθετη στο επίπεδο
κύλισης), ενώ επιτρέπει τις άλλες δύο, που είναι η μετακίνηση στο επίπεδο κύλισης και η
στροφή. Άρα αναπτύσσεται μόνο μια αντίδραση που είναι κάθετη στο επίπεδο κύλισης.

2. Ά
 ρθρωση
Είναι η στήριξη που αποκλείει δύο ελευθερίες κίνησης (την οριζόντια και την
κατακόρυφη), ενώ επιτρέπει μόνο την περιστροφή γύρω από την άρθρωση.
Άρα αναπτύσσεται μόνο οριζόντια και κατακόρυφη αντίδραση.

3. Π
 άκτωση
Το είδος αυτό της στήριξης δεν επιτρέπει καμιά κίνηση.
Εφόσον λοιπόν αποκλείει κάθε ελευθερία κίνησης, έπεται ότι θα αναπτύσσονται
σαν αντιδράσεις μια οριζόντια και μια κατακόρυφη δύναμη, καθώς και μια ροπή.
Γενικά παρατηρούμε ότι κάθε συνιστώσα αντίδρασης προκύπτει από την κατάργηση της ελευθερίας στην αντίστοιχη διεύθυνση.
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4.4 Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς
∆ιακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες φορέων:
Τους ισοστατικούς και τους υπερστατικούς.
Τα κριτήρια κατάταξης ενός φορέα σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές δεν είναι
δυνατόν να καθοριστούν με τις μέχρι τώρα λιγοστές έννοιες.
Χονδρικά ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τυχούσα επίπεδη φόρτιση ένας
ισοστατικός φορέας παρουσιάζει συνολικά τρεις άγνωστες αντιδράσεις, ενώ ένας
υπερστατικός παρουσιάζει περισσότερες των τριών.
Οι υπερστατικοί φορείς, που κατά κανόνα συναντάμε στην πράξη, αποτελούν
αντικείμενο της προχωρημένης στατικής.
Άλλωστε η επίλυσή τους προϋποθέτει τη γνώση των μεθόδων επίλυσης των ισοστατικών
ή στατικά ορισμένων φορέων.
Στα χαρακτηριστικά παραδείγματα ισοστατικών φορέων παρατηρούμε ότι το
τριαρθρωτό τόξο και η δοκός Gerber παρουσιάζουν περισσότερες από τρεις αντιδράσεις.
Ωστόσο κατατάσσονται στην κατηγορία των ισοστατικών φορέων, επειδή, όπως θα
φανεί αργότερα σε αντίστοιχο κεφάλαιο που περιγράφει τους φορείς αυτούς, είναι δυνατή,
λόγω της άρθρωσης που μεσολαβεί, η εξεύρεση των υπόλοιπων απαιτούμενων εξισώσεων,
για τον προσδιορισμό όλων των αντιδράσεων.
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4.5. ∆υνάμεις στο επίπεδο - Γραφοστατική
Η γραφοστατική είναι το τμήμα εκείνο της στατικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των
συνθηκών ισορροπίας των σωμάτων με γραφικές μόνο μεθόδους.
Εκκινεί από τη διαπίστωση ότι σε κάθε σώμα που ισορροπεί δρουν δυνάμεις, καθεμιά
από τις οποίες αν ενεργούσε μόνη της θα το έθετε σε κίνηση.
Και ασχολείται, όπως άλλωστε και η στατική γενικότερα, με το ερώτημα πότε, των
δυνάμεων αυτών αλληλοαναιρουμένων, διατηρεί το σώμα την κατάσταση της ηρεμίας.

4.6 Κέντρα βάρους
Είναι γνωστό ότι όλα τα σώματα αποτελούνται από μικρά τεμάχια ύλης σε καθένα από τα
οποία ενεργεί δύναμη ίση με το βάρος του, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Γης.
Η συνισταμένη όλων αυτών των παράλληλων δυνάμεων ονομάζεται βάρος του
σώματος.
Το σημείο εκείνο της ύλης του όπου εφαρμόζεται η συνισταμένη αυτή ονομάζεται κέντρο
βάρους του σώματος. Είναι φανερό ότι αν το σώμα στραφεί, οι δυνάμεις θα παραμείνουν
παράλληλες μεταξύ τους και θα έχουν συνισταμένη που θα εφαρμόζεται στο ίδιο σημείο
όπως προηγουμένως. Επομένως το κέντρο βάρους ενός σώματος είναι το σημείο εκείνο
από το οποίο περνάει η συνισταμένη των δυνάμεων βαρύτητας για οποιαδήποτε θέση του
σώματος. Αντίστοιχα προς το κέντρο βάρους σώματος έχουμε κέντρο βάρους γραμμών
και επιφανειών, το οποίο ονομάζουμε κεντροειδές.
Για να βρούμε το κεντροειδές μιας επιφάνειας παίρνουμε ως δυνάμεις τα εμβαδά των
τμημάτων της, ενώ για το κεντροειδές μιας γραμμής τα μήκη των τμημάτων της. Κάθε
άξονας που περνάει από το κέντρο βάρους σώματος, επιφάνειας ή γραμμής ονομάζεται
κεντροβαρικός. Μια ευθεία συμμετρίας αποτελεί κεντροβαρικό άξονα. Το κέντρο βάρους
ενός σώματος μπορούμε να το βρούμε στην τομή των κεντροβαρικών αξόνων του.

4.7 Ροπές αδράνειας
Η ροπή αδράνειας (ή γωνιακή μάζα) είναι μέγεθος της μηχανικής και εκφράζει την
κατανομή των υλικών σημείων ενός σώματος ως προς έναν άξονα περιστροφής.
Συμβολίζεται με Ι και έχει διαστάσεις μάζας επί μήκος στο τετράγωνο (σε μονάδες διεθνούς
συστήματος kg·m2).
Υπολογίζεται ως άθροισμα γινομένων στοιχειωδών μαζών επί το τετράγωνο της απόστασής τους από έναν άξονα. Η γενική σχέση που δίνει τη ροπή αδράνειας ενός συστήματος Ν σωματιδίων είναι η:
όπου

,

η μάζα και απόσταση από τον άξονα περιστροφής
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του i-οστού σωματιδίου. Στην περίπτωση συνεχούς κατανομής μάζας, η ροπή αδράνειας
ενός στερεού γνωστής πυκνότητας μάζας ρ ορίζεται με βάση το παρακάτω ολοκλήρωμα:

Η ροπή αδράνειας έχει στην περιστροφική κίνηση τη σημασία που έχει η μάζα στη
γραμμική. Συγκεκριμένα, η φυσική σημασία της ροπής αδράνειας σχετίζεται με την
ικανότητα που έχουν τα σώματα να αντιστέκονται σε μεταβολές της περιστροφικής
κατάστασής τους.
Όσο μεγαλύτερη ροπή αδράνειας έχει ένα σώμα τόσο δυσκολότερα περιστρέφεται.
Ας σημειωθεί επίσης ότι η ροπή αδράνειας ορίζεται πάντοτε ως προς κάποιον άξονα
περιστροφής.

Φυσική σημασία των ροπών αδράνειας
Όσα μέχρι στιγμής αναπτύχθηκαν αναφέρονται σε ροπές αδράνειας επιπέδων σχημάτων.
Αν δεχθούμε την ύπαρξη αντιστοιχίας ανάμεσα στη στοιχειώδη επιφάνεια dF και τη
στοιχειώδη μάζα ∆m της ύλης, τότε μπορούμε να μιλάμε με την ίδια ορολογία και τις ίδιες
σχέσεις για ροπή αδράνειας μάζας. Στο άκρο μιας ράβδου με αμελητέο βάρος θεωρούμε
στοιχειώδη μάζα ∆m που μπορεί να περιστρέφεται σε απόσταση r γύρω από τον άξονα ΑΑ΄.

Αν στον άξονα του συστήματος που αρχικά ηρεμεί εφαρμοστεί ζεύγος δυνάμεων, η
ράβδος και η μάζα θ’ αρχίσουν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονα ΑΑ’.

Αποδεικνύεται στη δυναμική ότι ο χρόνος που απαιτείται για ν’ αποκτήσει το σύστημα
μια συγκεκριμένη γωνιακή ταχύτητα είναι ανάλογος της μάζας ∆m και του τετραγώνου
της απόστασης r.
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Επομένως το γινόμενο r2∆m εκφράζει το μέτρο της αδράνειας του συστήματος,
δηλαδή την αντίσταση που προβάλλει όταν επιχειρούμε να το θέσουμε σε κίνηση από την
κατάσταση ηρεμίας.
Για τον λόγο αυτό το r2∆m ονομάζεται ροπή αδράνειας της μάζας ∆m ως προς τον
άξονα ΑΑ'.
Η ακτίνα αδράνειας, όπως γνωρίσαμε και πριν, έχει διαστάσεις μήκους και η φυσική
της σημασία είναι ότι παριστάνει την απόσταση όπου πρέπει να τοποθετηθεί η συνολική
μάζα m του σώματος, θεωρούμενη ως σημείο (ιδανική περίπτωση), ώστε να μη μεταβληθεί
η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς τον θεωρούμενο άξονα.

4.8 Τα φορτία διατομής
Η δοκός ως κατασκευαστικό στοιχείο συναντάται πάρα πολύ συχνά στην πράξη. Μπορεί
να πάρει δυνάμεις και κατά τη διεύθυνση του άξονά της και κάθετα σ’ αυτόν.
Μπορεί δηλαδή να ενταθεί όχι μόνο αξονικά, αλλά τμητικά, καμπτικά ή στρεπτικά,
δηλαδή σύνθετα.
Η παρουσία των εξωτερικών φορτίων, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο που περιέχει
τον άξονα της δοκού, έχει συνέπεια την εμφάνιση σε τυχούσα διατομή τριών γενικά
εντατικών μεγεθών που ονομάζονται φορτία διατομής.
Τα φορτία διατομής, που συμβολίζονται αντίστοιχα με τα γράμματα N, Q, M, είναι:
Η αξονική ή ορθή δύναμη (Ν).
Η τέμνουσα δύναμη (Q).
Η ροπή κάμψης ή καμπτική ροπή (Μ).
Αν υπολογίσουμε τα Ν, Q, Μ σε κάθε διατομή του φορέα και, με κάποια κλίμακα,
σχεδιάσουμε τις τεταγμένες των τιμών τους κατά μήκος του φορέα, θα πάρουμε τα
αντίστοιχα διαγράμματα των εντατικών μεγεθών (Ν), (Q), (Μ).
Αν ο φορέας είναι στον χώρο, τότε εκτός από την καμπτική ροπή σε τυχούσα διατομή
εμφανίζεται και ροπή στρέψης Mt.

4.8.1 Σήμανση των φορτίων διατομής
Για τον προσδιορισμό ενός εντατικού μεγέθους Ν ή Q ή Μ μιας διατομής υπολογίζεται
το αλγεβρικό άθροισμα όλων των δυνάμεων (εξωτερικών φορτίων και αντιδράσεων) που
βρίσκονται αριστερά ή δεξιά της διατομής και επηρεάζουν το συγκεκριμένο μέγεθος.
Το κριτήριο για την από αριστερά ή δεξιά επιλογή είναι ο μικρότερος αριθμός δυνάμεων
ή ροπών αντίστοιχα που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
Όταν σε μια συγκεκριμένη διατομή του φορέα ασκείται:
α) συγκεντρωμένη δύναμη που είναι κάθετη στη διατομή (αξονικά)
β) συγκεντρωμένη δύναμη που κείται στη διατομή (τμητικά) ή
γ) συγκεντρωμένη ροπή,
τότε στη διατομή αυτή είναι αδύνατος αντίστοιχα ο προσδιορισμός της:
α) αξονικής δύναμης Ν
β) τέμνουσας δύναμης Q και
γ) καμπτικής ροπής Μ.
Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός του υπόψη εντατικού μεγέθους γίνεται για την
αριστερή ή δεξιά παρειά (πλευρά) της διατομής, οπότε παρουσιάζεται διαφορά μεταξύ
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των τιμών των δύο παρειών, που ισούται με την τιμή του συγκεντρωμένου φορτίου στη
διατομή.
Το φαινόμενο αυτό, για το αντίστοιχο διάγραμμα (Ν), (Q) ή (Μ), είναι γνωστό ως άλμα.
Παράδειγμα διαγράμματος φορτίων διατομής:

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για τον προσδιορισμό ενός εντατικού μεγέθους
σε μια διατομή θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το πότε μια δύναμη ή ροπή δίνει
θετική ή αρνητική τιμή στο προσδιοριζόμενο εντατικό μέγεθος.
Ανεξάρτητα λοιπόν του αν οποιαδήποτε δύναμη ή ροπή που προκαλεί ένα εντατικό
μέγεθος βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της διατομής (ή παρειάς της):

• Η αξονική δύναμη Ν που εμφανίζεται σε μια διατομή είναι θετική όταν η δύναμη που
την προκαλεί τείνει να εφελκύσει τη διατομή. Αντίθετα, είναι αρνητική όταν τείνει να
τη θλίψει.
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• Η τέμνουσα δύναμη Q που εμφανίζεται σε μια διατομή είναι θετική όταν η δύναμη
που την προκαλεί τείνει να περιστραφεί δεξιόστροφα ως προς τη διατομή. Αντίθετα,
είναι αρνητική όταν τείνει να περιστραφεί αριστερόστροφα.

• Η καμπτική ροπή Μ που εμφανίζεται σε μια διατομή είναι θετική όταν η δύναμη ή η
συγκεντρωμένη ροπή που την προκαλεί τείνει να εφελκύσει την κάτω ίνα του φορέα
στη θέση της διατομής. Αντίθετα, είναι αρνητική όταν τείνει να τη θλίψει. Η κάτω
ίνα του φορέα είναι γνωστή και ως θετικό όριο και συμβολίζεται με διακεκομμένη
γραμμή. Στην περίπτωση κατακόρυφου τμήματος του φορέα η επιλογή του θετικού
ορίου (προς τα αριστερά ή δεξιά) είναι αυθαίρετη.

4.8.2 ∆υσμενείς φορτίσεις
Ως κατασκευαστικό στοιχείο ο φορέας πρέπει να μελετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
μπορεί να αναλάβει τα προβλεπόμενα φορτία σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τους,
ειδικά εκείνους που προκαλούν δυσμενέστερες καταπονήσεις.
Τα φορτία που κατά πάγια τακτική αναλαμβάνει ένας φορέας είναι:
1. Το δικό του (ίδιο) βάρος που θεωρείται μόνιμο φορτίο (g).
2. Το ωφέλιμο ή κινητό φορτίο (p).
Η σύγχρονη δράση των παραπάνω φορτίων που ονομάζονται κύρια συνιστούν τη
λεγόμενη φόρτιση (Η) του φορέα.
Πέρα όμως από τα κύρια φορτία, ένας φορέας μπορεί να αναλαμβάνει και πρόσθετα
φορτία, δηλαδή φορτία που προέρχονται από:
1. Μεταβολή της θερμοκρασίας και
2. ∆υνάμεις πεδήσεως (φρένων).
Στη μελέτη ενός φορέα τα φορτία που συνδυάζονται μεταξύ τους για να δώσουν τις
δυσμενέστερες καταπονήσεις είναι:
α) Τα μόνιμα φορτία (g), που δεν μεταβάλλονται και συνεπώς προκαλούν φόρτιση του
φορέα σε όλο το μήκος του και
β) τα κινητά ή ωφέλιμα φορτία (p), που μπορούν να κινούνται κατά μήκος του φορέα
και συνεπώς να τον επιβαρύνουν διαφορετικά, ανάλογα με τη θέση που έχουν κάθε
φορά.
Όταν ο φορέας φορτίζεται σε όλο το μήκος του με φορτίο q = g + p θα λέμε ότι
υφίσταται καθολική φόρτιση.
Όταν όμως ένα τμήμα του φορτίζεται με q ενώ το υπόλοιπο με g, η φόρτιση ονομάζεται
μερική, και μπορεί να αποτελέσει περίπτωση δυσμενούς φορτίσεως.
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Στην αμφιέρειστη δοκό οι μέγιστες αντιδράσεις στήριξης και οι μέγιστες καμπτικές
ροπές προκύπτουν για καθολική φόρτιση q.
Στη μονοπροέχουσα δοκό, επειδή η φόρτιση του προβόλου μειώνει την αντίδραση στην
ακραία στήριξη αλλά και την καμπτική ροπή στο άνοιγμα, οι μέγιστες τιμές υπολογίζονται
για μερική φόρτιση στο τμήμα του προβόλου.
Ανάλογα με τη θέση που έχει το ομοιόμορφο κινητό φορτίο πάνω στη μονοπροέχουσα
δοκό προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις φορτίσεων:
1) Καθολική φόρτιση: προκαλεί τη μέγιστη αντίδραση της εσωτερικής στήριξης (max
B) και την ελάχιστη (απόλυτα μέγιστη) αρνητική ροπή στη στήριξη του προβόλου
(min MB).

2) Κινητό φορτίο μόνο στο άνοιγμα: προκαλεί τη μέγιστη αντίδραση της ακραίας στήριξης (max A) και τη μέγιστη ροπή ανοίγματος (max MAB).

3) Κινητό φορτίο μόνο στον πρόβολο: προκαλεί την ελάχιστη ροπή στο άνοιγμα (min
MAB) και την ελάχιστη αντίδραση της ακραίας στήριξης (min A). Αν η αντίδραση
προκύψει αρνητική, τότε πρέπει η δοκός να αγκυρώνεται στη στήριξη.

Στην αμφιπροέχουσα δοκό οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των αντιδράσεων και ροπών
δεν προκύπτουν για καθολική φόρτιση όπως στην αμφιέρειστη, αλλά για μερική φόρτιση
της δοκού από τα κινητά φορτία.
Όμως επειδή υπάρχουν δύο πρόβολοι, οι δυνατές περιπτώσεις φόρτισης είναι έξι, ενώ
στη μονοπροέχουσα ήταν μόνο τρεις. Αυτές είναι:
1) Φόρτιση δύο προβόλων: προκύπτει: min MA, min MB, min MAB.

2) Φόρτιση ανοίγματος και αριστερού προβόλου: προκύπτει η max A.
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3) Φόρτιση ανοίγματος και δεξιού προβόλου: προκύπτει η max B.

4) Φόρτιση μόνο ανοίγματος: προκύπτει η max MAB.

5) Φόρτιση μόνο αριστερού προβόλου: προκύπτει min MA και min B.

6) Φόρτιση μόνο δεξιού προβόλου: προκύπτει min MΒ και min Α.

4.9 Τριβή
Όταν δύο σώματα εφάπτονται μεταξύ τους εμφανίζεται πάντοτε μια αντίσταση που τείνει να εμποδίσει την ολίσθηση του ενός ως προς το άλλο. Την αντίσταση αυτή την ονομάζουμε τριβή.
Έτσι, για να προκαλέσουμε ολίσθηση μεταξύ δύο πλακών οι οποίες εφάπτονται
λόγω συμπίεσης χρειάζεται να εφαρμόσουμε στις πλάκες ορισμένες δυνάμεις, για να
ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις που προέρχονται από την τριβή.
Την έρευνα πάνω στην τριβή μεταξύ δύο εφαπτόμενων ξηρών επιφανειών έκανε
πρώτος ο Coulomb. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών μπορούν να συνοψιστούν
στους παρακάτω νόμους:
1. Η ολική τριβή είναι ανεξάρτητη από την έκταση των επιφανειών που βρίσκονται σε
επαφή.
2. Η ολική τριβή είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια
επαφής.
3. Για μικρές ταχύτητες ολίσθησης η ολική τριβή είναι πρακτικά ανεξάρτητη από τις
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ταχύτητες αυτές. Ωστόσο τα πειράματα δείχνουν ότι η δύναμη F, που είναι απαραίτητη για την έναρξη της ολίσθησης, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για
τη διατήρηση της ολίσθησης αυτής.
Οι παραπάνω νόμοι μπορούν να διατυπωθούν μαθηματικά με τον τύπο F = μ ∙ Ν όπου
μ είναι σταθερός αδιάστατος αριθμός, που ονομάζεται συντελεστής τριβής.
Αν ως δύναμη F θεωρήσουμε εκείνη που χρειάζεται για την έναρξη της ολίσθησης, ο
αριθμός μ ονομάζεται συντελεστής στατικής τριβής. Αν όμως F είναι η ελαφρά μικρότερη
δύναμη που απαιτείται για τη διατήρηση της ολίσθησης που ήδη άρχισε, τότε ο μ ονομάζεται
συντελεστής κινητικής τριβής. Και οι δύο συντελεστές ποικίλλουν αρκετά, ανάλογα με τη
φύση και τις συνθήκες των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή.

4.9.1 Γωνία τριβής
Πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο, του οποίου η κλίση είναι πολύ μικρή, θέτουμε ένα σώμα και
παρατηρούμε ότι τούτο ηρεμεί.

Η συνιστώσα F του βάρους Β του σώματος κατά τη διεύθυνση του κεκλιμένου επιπέδου
δεν μπορεί να κινήσει το σώμα προς τα κάτω, επειδή υπάρχει η στατική τριβή Τ που
εμφανίζεται από τη στιγμή που το σώμα ηρεμεί ως προς το κεκλιμένο επίπεδο. Το σώμα θα
ισορροπεί πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο εφόσον ισχύει η σχέση F ≤T.
Αν όμως η γωνία α του κεκλιμένου επιπέδου αυξάνεται συνέχεια, θα παρατηρήσουμε
ότι για μια ορισμένη τιμή της α το σώμα θα αρχίσει να ολισθαίνει ομαλά. Η τιμή αυτή της
γωνίας α ονομάζεται γωνία τριβής. Τότε η συνιστώσα F του βάρους του σώματος είναι ίση
και αντίθετη προς την τριβή ολίσθησης Τ και ισχύουν οι σχέσεις: Τ= F και Τ= μ ∙ Ν.
Επειδή όμως είναι F = Β ∙ ημα και Ν= Β ∙ συνα, προκύπτει ότι μ= Τ/Ν= Β ∙ ημα / Β ∙ συνα.
Άρα μ = εφα, και συνεπώς ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ισούται με την τριγωνομετρική
εφαπτομένη της γωνίας τριβής.

4.9.2 Τριβή κύλισης
Είναι φανερό ότι η προσπάθεια που καταβάλλουμε για την κύλιση ενός σώματος σε μια
επιφάνεια είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που καταβάλλουμε για την ολίσθηση της ίδιας
μάζας στην ίδια επιφάνεια. Γι’ αυτό στις διάφορες εφαρμογές προσπαθούμε γενικά να
έχουμε κύλιση αντί για ολίσθηση (τροχοί, ρουλεμάν κ.λπ).
Η τριβή που αναπτύσσεται όταν ένα στερεό σώμα κυλίεται πάνω σε άλλο στερεό
ονομάζεται τριβή κύλισης. Είναι ανάλογη προς την κάθετη δύναμη Ν και εξαρτάται από
τη φύση των επιφανειών.
Η τριβή κύλισης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη της κίνησης των διάφορων
οχημάτων.
Ονομάζεται συντελεστής έλξης ενός οχήματος, ο λόγος της δύναμης έλξης του
οχήματος με ομαλή κίνηση, προς την κάθετη δύναμη, με την οποία το όχημα πιέζει τον
δρόμο.
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∆ηλαδή φ = Fε/Ν.
Για την κύλιση τροχών με σιδερένια στεφάνη πάνω σε κοινό δρόμο ο συντελεστής έλξης
είναι περίπου 0,03, ενώ για σιδηροδρομικά οχήματα 0,004.

4.10 Απόδοση απλών μηχανών
Σε όλες τις εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων που γνωρίσαμε ως τώρα αναφερθήκαμε αποκλειστικά σε ιδεώδη συστήματα όπου δεν υπάρχουν τριβές.
Αν και πολλές από τις μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούμε έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορούμε να αγνοούμε τις τριβές που παρουσιάζονται στα
διάφορα εξαρτήματά τους, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε
παρά να τις λάβουμε υπόψη.
Εφαρμόζοντας τότε την αρχή των δυνατών έργων, θα πρέπει, εκτός από το έργο που
παράγεται από τις εξωτερικές δυνάμεις, να λαμβάνουμε υπόψη και το έργο των δυνάμεων
τριβής.
Ας θεωρήσουμε τώρα για παράδειγμα το απλό σύστημα του σχήματος, που αποτελείται
από κεκλιμένο επίπεδο με τροχαλία στην κορυφή του, για να μπορεί το βάρος W να
σέρνεται προς τα άνω μέσω νήματος, από το βάρος Ρ.

Αν η επιφάνεια του κεκλιμένου επιπέδου δεν είναι λεία, τότε για τον υπολογισμό της
δύναμης Ρ που είναι απαραίτητη για να προκαλέσει την έναρξη της κίνησης του βάρους W
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τριβή μεταξύ του βάρους W και της επιφάνειας του
επιπέδου.
Έτσι, η εξίσωση που εκφράζει την αρχή των δυνατών έργων θα είναι

Αν μ είναι ο συντελεστής τριβής, η δύναμη F είναι F = W μ συνα.
Αγνοώντας τις τριβές της τροχαλίας, η εξίσωση (α) γράφεται
από την οποία προκύπτει
Όπως προκύπτει από την εξίσωση (α), το έργο Ρ ∙ δs που παράγεται από την εξωτερική δύναμη Ρ κατά τη δυνατή μετατόπιση δs χρησιμοποιείται όχι μόνο για την ανύψωση
του βάρους W κατά το ύψος δs ∙ ημα, αλλά και για την υπερνίκηση της τριβής.
Για τον λόγο αυτό, το μεν έργο W ημα ∙ δs ονομάζεται χρήσιμο έργο, ο δε λόγος αυτού
προς το καταναλισκόμενο έργο Ρ ∙ δs ονομάζεται απόδοση μηχανής.

71

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στο παράδειγμά μας μηχανή είναι το συγκεκριμένο κεκλιμένο επίπεδο που χρησιμοποιείται για ανύψωση βαρών W.
Αν λοιπόν με α παραστήσουμε την απόδοση της μηχανής του κεκλιμένου επιπέδου, θα
είναι:

Από τη σχέση αυτή βλέπουμε ότι η απόδοση της μηχανής γίνεται ίση με μονάδα για
μ = 0, δηλαδή όταν έχουμε την ιδεώδη περίπτωση ανυπαρξίας τριβών, και ότι αυτή
μειώνεται όσο αυξάνουν οι τιμές του συντελεστή μ.
Παραδείγματα
Στο σύστημα των δύο τροχαλιών του σχήματος ανυψώνεται το βάρος Q με τη βοήθεια
της δύναμης Ρ. Αν ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ της μεγάλης τροχαλίας και του
άξονά της είναι μ = 0,25, η ακτίνα της τροχαλίας είναι r = 28 cm και η διάμετρος του
άξονα d = 8 cm, να υπολογιστούν:
α) Το μέγεθος της δύναμης Ρ που απαιτείται για την ανύψωση του βάρους Q.
β) Η απόδοση της μηχανής.
Λύση
α) Κατά την εφαρμογή της δύναμης Ρ θεωρούμε απειροστή περιστροφή της μεγάλης
τροχαλίας κατά δθ. Τότε η δύναμη Ρ παράγει έργο

Ταυτόχρονα, παράγεται αρνητικό έργο τόσο από το βάρος Q της μικρής τροχαλίας όσο και
από τη δύναμη στατικής τριβής F που αναπτύσσεται ανάμεσα στη μεγάλη τροχαλία και
στον άξονά της.
Το έργο του βάρους Q είναι
όπου

. Αντίστοιχα, το έργο τριβής είναι

όπου Ν = 2Ρ είναι η κατακόρυφη αντίδραση που ασκείται στη μεγάλη τροχαλία από
τον άξονά της, και δs3 = d/2 δθ η περιφεριακή μετακίνηση του εσωτερικού μανδύα της
τροχαλίας που αντιστοιχεί στη γωνία δθ.
Έτσι, η αρχή των δυνατών έργων, μετά τις κατάλληλες αντικαταστάσεις, διατυπώνεται
με την εξίσωση
από όπου προκύπτει
και
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Αντικαθιστώντας στην τελευταία σχέση τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτει:

β) Η απόδοση α της μηχανής θα βρεθεί αν διαιρέσουμε το χρήσιμο έργο, που είναι η
απόλυτη τιμή του έργου του βάρους Q διά του έργου που καταναλίσκεται, και αυτό είναι
το έργο της δύναμης Ρ.
Έτσι θα έχουμε

4.11 Αντοχή υλικών
4.11.1 Φορτία – Αντιδράσεις στήριξης
Τα φορτία (δυνάμεις και ροπές) και οι αντιδράσεις στήριξης, που εξασφαλίζουν την
ισορροπία ενός φορέα, αποτελούν τις εξωτερικές δυνάμεις η δράση των οποίων έχει ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη εσωτερικών δυνάμεων (τάση) και παραμόρφωσης σε αυτόν.
Συνεπώς, ένας πρώτος διαχωρισμός των φορτίων είναι σε (α) εξωτερικά, τα οποία
δημιουργούνται έξω από το τεμάχιο ή την κατασκευή και παραλαμβάνονται από αυτή, και
(β) εσωτερικά, τα οποία δημιουργούνται μέσα στη μάζα του τεμαχίου ή της κατασκευής, π.χ.
μαζικές δυνάμεις, και μεταφέρονται ως εξωτερικά φορτία σε συνεργαζόμενα εξαρτήματα.
Επίσης, τα φορτία μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τον τρόπο που δρουν σε
έναν φορέα σε (α) συγκεντρωμένα ή σημειακά φορτία, τα οποία ασκούνται σε πολύ
μικρή περιοχή του φορέα που μπορεί να θεωρηθεί σημειακή (π.χ. πίεση τροχού τρένου σε
τροχιά), και σε κατανεμημένα, τα οποία ασκούνται σε μια ορισμένη περιοχή του φορέα.
Η κατανομή τους μπορεί να είναι ομοιόμορφη, τριγωνική, τραπεζοειδής κ.ά.
Επίσης, μπορεί να είναι επιφανειακά ή χωρικά κατανεμημένα.
Τέλος, μπορούν να διακριθούν βάσει της μεταβολής της τιμή τους ή της διεύθυνσής
τους ανάλογα με τον χρόνο. Έτσι διακρίνονται σε:
(α) Μόνιμα, τα οποία καταπονούν μόνιμα μια κατασκευή, π.χ. ίδιον βάρος.
(β) Ημιστατικά, τα οποία αυξάνουν ομαλά την τιμή τους, διατηρούν σταθερή τιμή για
ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια απομακρύνονται.
(γ) Εναλλασσόμενα, τα οποία μεταβάλλουν ομαλά την τιμή τους με την πάροδο του
χρόνου.
Συνήθως έχουν σταθερή περίοδο και η καταπόνηση που προκαλούν χαρακτηρίζεται
ως δυναμική.
(δ) Κρουστικά, τα οποία δρουν απότομα με όλη τους την ένταση επάνω στο σώμα.

4.11.2 Τάση
Τα φορτία και οι αντιδράσεις στήριξης οδηγούν στην ανάπτυξη εσωτερικών δυνάμεων οι
οποίες κατανέμονται συνεχώς σε όλη τη διατομή του φορέα.
Γενικά, η τάση έχει τα χαρακτηριστικά της δύναμης που την προκαλεί και μέγεθος ίσο
με το πηλίκο δύναμη διά επιφάνεια άσκησης. Συνεπώς, μπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες,
τις ορθές τάσεις, σ =F/A (κάθετες στη διατομή) και τις διατμητικές τάσεις,
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τ =F/A, (εφαπτομενικές στη διατομή) ή
οι οποίες μεταβάλλονται από σημείο
σε σημείο της διατομής.
Η τάση μετριέται σε μονάδες δύναμης διαιρεμένες διά τις μονάδες επιφάνειας,
επομένως οι μονάδες μέτρησής της.

4.11.3 Παραμόρφωση
Ως παραμόρφωση ορίζεται η μεταβολή των γραμμικών διαστάσεων ή των γωνιών ενός
φορέα που καταπονείται από εξωτερικές δυνάμεις. Η παραμόρφωση διακρίνεται σε δύο
είδη, (α) τη γραμμική ή ανηγμένη και (β) τη γωνιακή παραμόρφωση.
Η γραμμική παραμόρφωση αντιστοιχεί στη μεταβολή του μήκους του φορέα προς το
αρχικό μήκος του ε = ΔL/L0 και γι’ αυτό ονομάζεται και ανηγμένη παραμόρφωση.

Επειδή η ανηγμένη παραμόρφωση είναι λόγος μηκών, είναι αδιάστατο μέγεθος και
αναφέρεται, συνήθως, ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Αντίστοιχα, η γωνιακή παραμόρφωση εμφανίζεται με τη δράση διατμητικών τάσεων
και προκαλεί μεταβολή στη σχετική γωνία μεταξύ των πλευρών της διατομής.
Ορίζεται ως η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ακμή από την αρχική στην
τελική της θέση, δηλαδή σε τετραγωνική διατομή:

Η παραμόρφωση ενός σώματος, επίσης, διακρίνεται σε:
α) Παροδική, που εξαφανίζεται μόλις παύσει η ενέργεια των δυνάμεων που την
προκάλεσε (ελαστική).
β) Μόνιμη ή πλαστική, που δεν εξαφανίζεται μόλις παύσει να ενεργεί η δύναμη.
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Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν απόλυτα ελαστικά υλικά, γιατί μετά την αποφόρτιση
πάντοτε μένει μια, έστω και πολύ μικρή, πλαστική παραμόρφωση, οπότε είναι σωστότερη
η αναφορά σε ελαστοπλαστικά υλικά.
Τελικά, η ιδιότητα ενός σώματος να επανέρχεται στην αρχική μορφή και στις διαστάσεις του μετά την αποφόρτιση ονομάζεται ελαστικότητα και εξαρτάται από: (α) το
υλικό από το οποίο αποτελείται το σώμα, (β) τις διαστάσεις του και (γ) το μέγεθος των
ασκούμενων σε αυτό δυνάμεων.

4.11.4 Καταπονήσεις
Το είδος της καταπόνησης εξαρτάται από τη θέση και τον τρόπο εφαρμογής των εξωτερικών
φορτίων καθώς και από τη στήριξη του φορέα. Τα βασικότερα είδη καταπονήσεων είναι:
• Εφελκυσμός: Οι εξωτερικές δυνάμεις ενεργούν παράλληλα προς τον άξονα της
ράβδου σε όλα τα στοιχεία επιφάνειας της διατομής. Η συνισταμένη τους Ν διέρχεται
από το κέντρο βάρους της διατομής, είναι εφελκυστική και προκαλεί επιμήκυνση
της ράβδου κατά την ευθεία ενέργειά της και εγκάρσια βράχυνση.
• Θλίψη: Αναλογικά αλλά αντίθετα με τα προηγούμενα η συνισταμένη Ν είναι θλιπτική
και προκαλεί διαμήκη βράχυνση και εγκάρσια διόγκωση.
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Διάτμηση: Οι δυνάμεις ενεργούν κάθετα στον άξονα της ράβδου, είναι αντίθετες και δεν
δρουν πάνω στην ίδια ευθεία, με αποτέλεσμα να προκαλούν ολίσθηση των διατομών.

Κάμψη: Οι δυνάμεις ενεργούν κάθετα στον άξονα της ράβδου, οπότε αναπτύσσεται ροπή
κάμψης και προκαλείται καμπύλωση της ράβδου.

Η καταπόνηση σε κάμψη διακρίνεται σε δύο είδη:
Στην καθαρή κάμψη, κατά την οποία στη δοκό ή σε τμήμα της εμφανίζεται μόνο καμπτική ροπή (Ν = Q = Mt= 0, Mb≠ 0).
Στη γενική κάμψη, κατά την οποία εμφανίζεται εκτός της καμπτικής ροπής και τέμνουσα δύναμη (Mb, Q ≠ 0).
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Στρέψη: Οι δυνάμεις ενεργούν στα επίπεδα των διατομών των μετωπικών πλευρών, οπότε
προκαλείται ως προς τον άξονα της ράβδου ροπή στρέψης και στροφή των διατομών
μεταξύ τους.
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Σε περίπτωση που συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω είδη καταπονήσεων
τότε η καταπόνηση ονομάζεται σύνθετη.

4.11.5 Τρόποι αστοχίας
Ένα στοιχείο μηχανής που υφίσταται απλή καταπόνηση μπορεί να αστοχήσει αν η τάση
που αναπτύσσεται λόγω αυτής, στην επικίνδυνη διατομή του, είναι μεγαλύτερη από την
επιτρεπόμενη τάση του υλικού του για την αντίστοιχη καταπόνηση.
Επίσης, μπορεί να αστοχήσει με έναν εκ των τριών παρακάτω αιτιών.
• Λυγισμός: Ο λυγισμός εμφανίζεται σε κατασκευαστικά στοιχεία (δοκούς) που
καταπονούνται σε θλίψη. Στο παράδειγμα του σχήματος εμφανίζεται μια δοκός που
καταπονείται σε θλίψη και εδράζεται σε μια κύλιση (αριστερά) και μια άρθρωση
(δεξιά).
Κατά τον λυγισμό είναι δυνατό να εμφανιστούν ευσταθείς και ασταθείς θέσεις
ισορροπίας.
Αν το θλιπτικό φορτίο ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή η ασταθής θέση ισορροπίας
εμφανίζεται για μεγάλες μετατοπίσεις, μετατοπίσεις που οδηγούν σε αστοχία του
κατασκευαστικού στοιχείου.
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Για να εμφανιστεί ο λυγισμός πρέπει το μήκος της ράβδου να είναι 6 έως 8 φορές
μεγαλύτερο από τη διάμετρό της.
Κατά τον λυγισμό η ράβδος ξεφεύγει από την ευθεία γραμμή και κάμπτεται.

(Λυγισμός ράβδου)

Για n = 1 παίρνουμε το κρίσιμο φορτίο λυγισμού και αν η ακτίνα αδράνειας της διατομής ισούται με
και ονομάσουμε το πηλίκο
βαθμό λυγηρότητας τότε
(Εξίσωση Euler)

Αν σχεδιάσουμε την τάση συναρτήσει του βαθμού λυγηρότητας τότε παίρνουμε την
καμπύλη ΒCD.

(Λυγισμός κατά Euler και Johnson)
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Στο σημείο αυτό εισάγουμε τον ισοδύναμο βαθμό λυγηρότητας, ο οποίος ισούται με
όπου m είναι ένας αριθμός που εξαρτάται από τις οριακές συνθήκες που επικρατούν
στα άκρα της θλιβόμενης ράβδου, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

(Συνοριακές συνθήκες λυγισμού)

• Πτύχωση: Η πτύχωση εμφανίζεται σε τεμάχια με λεπτά τοιχώματα που υπόκεινται σε
θλίψη, κάμψη ή στρέψη.
• Πίεση επιφάνειας: Όταν δύο επιφάνειες εμβαδού A εφάπτονται λόγω της παρουσίας
μιας θλιπτικής δύναμης τότε αναπτύσσεται μεταξύ τους θλιπτική τάση η οποία
ονομάζεται πίεση επιφάνειας p = F/A.
Η γενικότερη περίπτωση φόρτισης είναι αυτή κατά την οποία 6 μεγέθη δύναμης
κρατούν το αποκομμένο τμήμα σε ισορροπία. Οι εξωτερικές δυνάμεις που μπορούν να
ασκηθούν είναι Fx, Fy και Fz προς τη διεύθυνση των τριών αξόνων, επιπλέον ένα ζεύγος
δυνάμεων που οδηγεί στην ανάπτυξη μιας ροπής M bx γύρω από τον άξονα x και ένα
ζεύγος δυνάμεων που δημιουργεί μια ροπή Mby και ένα ζεύγος δυνάμεων που δημιουργεί
μια Mt γύρω από τον άξονα z. Σε αυτή την περίπτωση η καταπόνηση που υφίσταται το
στοιχείο μηχανής είναι σύνθετη, οπότε πρέπει να υπολογιστούν οι συνισταμένες ορθές
και διατμητικές τάσεις και στη συνέχεια να εφαρμοστεί κάποιο κριτήριο υπολογισμού
ισοδύναμης τάσης. Αν υπάρχουν μόνο ομοειδείς τάσεις (ορθές ή διατμητικές) τότε η
συνισταμένη τάση υπολογίζεται ως το αλγεβρικό άθροισμα των επί μέρους τάσεων.
Αναλυτικότερα, αν συνυπάρχουν ορθή τάση λόγω εφελκυσμού και ορθή τάση λόγω
κάμψης τότε η συνισταμένη του υπολογίζεται ως

Όσον αφορά στη διατμητική τάση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στη διατομή, οπότε
υπολογίζεται μια μέση τιμή τμέση= Q/A, ενώ η πραγματικά εμφανιζόμενη τιμή της τάσης
είναι σαφώς υψηλότερη λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής και της συσσώρευσής της
στις παρυφές των οπών.
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Η μέγιστη τιμή της διατμητικής τάσης που αναπτύσσεται λόγω στρέψης υπολογίζεται
ως τt max =Mt/Wt, όπου Wt η ροπή αντίστασης σε στρέψη.
Στα όρια της διατομής η διατμητική τάση έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης, ενώ σε
εξωτερικές γωνίες είναι ίση με μηδέν.
Στα ακραία σημεία της διατομής η συνισταμένη υπολογίζεται ως αλγεβρικό άθροισμα.
Πολλές φορές υπερισχύει η διατμητική τάση λόγω στρέψης, ενώ η διατμητική τάση
λόγω κάμψης μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.
Στην περίπτωση που σε μια διατομή εμφανίζονται ορθές και διατμητικές τάσεις
ταυτόχρονα χρησιμοποιείται το κριτήριο μέγιστου έργου παραμόρφωσης Von Mises:
, όπου αο ο λόγος καταπόνησης ίσος με αο=σbεπ / (1.73 ∙ τtεπ).

4.11.6 Υλικά και όρια αντοχής
Τα υλικά που εμφανίζουν σημαντικές παραμορφώσεις μέχρι τη θραύση ονομάζονται
όλκιμα.
Τέτοια είναι ο κοινός δομικός χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός κ.ά.
Αντίθετα, ψαθυρά ονομάζονται τα υλικά που εμφανίζουν πολύ μικρές παραμορφώσεις
μέχρι τη θραύση. Τέτοια είναι ο χυτοσίδηρος, το σκυρόδερμα, οι λίθοι κ.ά.
Στα ψαθυρά υλικά κατά κανόνα η αντοχή θραύσης σε θλίψη είναι πολλαπλάσια της
αντοχής σε εφελκυσμό. Γνωστότερες τιμές οι σB (θραύση σε εφελκυσμό), σF (διαρροή σε
εφελκυσμό).

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης

1. Ποια τα βασικότερα ήδη τάσεων και τι είδους φορτίσεις προκαλούν σε μια
διατομή;
2. Ποιου είδους στήριξη προτιμάται και γιατί;
3. Ποια η φυσική «έννοια» της ροπής αδράνειας;
4. Ποια η έννοια της ορίου αντοχής, της επιτρεπόμενης τάσης και του συντελεστή
ασφάλειας;
5. Ποιος ο μηχανισμός της κόπωσης και πώς μπορούμε να επανορθώσουμε
τυχόν αστοχία ενός στοιχείου;
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Ανακεφαλαίωση
Η μηχανική (στατική, δυναμική και κινητική) των υλικών είναι καίριας σημασίας σε όλες τις
κατασκευές. Από δικές μας επιλογές σχεδιασμού και υλικών θα προκύψει η ασφάλεια ή όχι
μιας εγκατάστασης.
Είναι κρίσιμο λοιπόν να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον τρόπο δράσης των δυνάμεων
(αξονικών, διατμητικών) που οφείλονται σε δράσεις μεταξύ σωμάτων ή από τις στηρίξεις
τους (πάκτωση, άρθρωση κ.λπ.), τον τρόπο μεταφοράς τους στις δυσμενέστερες θέσεις
(αδύνατη διατομή) και τον υπολογισμό τους.
Από εκεί προκύπτουν οι τάσεις, η επίδραση των συγκεκριμένων διατομών των υλικών,
το είδος των φορτίσεων (κάμψη, λυγισμός, διάτμηση κ.λπ.) και τελικά οι παραμορφώσεις
τους (όριο διαρροής και αντοχής).
Από εκεί και μετά προκύπτει το ασφαλές συμπέρασμα της ικανότητας ή της πιθανότητας
αστοχίας μιας διατομής και με συνεπαγωγή όλης της κατασκευής.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Τα στοιχεία μηχανών αποτελούν τις βασικότερες και κρισιμότερες τυποποιημένες
δομικές μονάδες κάθε μηχανισμού.
Μας εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την απόδοση της μηχανής μας με την ευρύτατη έννοια.
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τα είδη τους, τη συμπεριφορά τους, τις κυριότερες
περιπτώσεις χρήσης τους και κάποιους απλούς υπολογισμούς στις αντοχές τους.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να είμαστε σε θέση να εξηγούμε τη σκοπιμότητα της επιλογής και της χρήσης των
βασικών στοιχείων μηχανών, να προβλέπουμε την ασφαλή και λειτουργική χρήση
τους και να μπορούμε να επιλέγουμε όταν μας ζητηθεί το καταλληλότερο από
αυτά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Έννοιες-κλειδιά - Βασική ορολογία
Συνδέσεις, καρφιά, κοχλίες, σφήνα, άξονες, άτρακτοι, στροφείς, έδρανο, γρανάζι,
μειωτήρας, κόπωση, ερπυσμός, λίπανση.
Τα στοιχεία μηχανών είναι τεμάχια που χρησιμοποιούνται κατ’ επανάληψη, στην
ίδια ή παραπλήσια μορφή, για τη συγκρότηση μηχανών, συσκευών και οργάνων.

5.1 Κατηγορίες στοιχείων μηχανών
Τα στοιχεία μηχανών μπορούν να διαχωριστούν:
(α) βάσει του ρόλου τους σε:
Σύνδεσης: ήλοι, κοχλίες, σφήνες, πίροι, κολλήσεις.
Έδρασης και μετάδοσης κίνησης: έδρανα, άξονες, άτρακτοι, συμπλέκτες, οδοντωτοί τροχοί, ιμάντες, αλυσίδες και μειωτήρες στροφών.
Στοιχεία για τη μεταφορά υγρών και αερίων: σωληνώσεις και εξαρτήματα αυτών
(βαλβίδες, κρουνοί κ.λπ.)
(β) βάσει του προορισμού τους σε:
Γενικού προορισμού (εκτελούν τον ίδιο πάντα σκοπό σε οποιαδήποτε μηχανή):
Μόνιμα και λυόμενα μέσα σύνδεσης, τροχοί τριβής, οδοντοκινήσεις, άξονες
και άτρακτοι, λυόμενοι και σταθεροί σύνδεσμοι, έδρανα, ελατήρια και πλαίσια
μηχανών.
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Ειδικού προορισμού (χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους τύπους μηχανών):
έμβολα, βαλβίδες, διωστήρες.
Γνωστές τυποποιήσεις τους είναι οι DIN (γερμανικοί κανονισμοί), ISO (διεθνείς
κανονισμοί) και EC (ευρωπαϊκοί κανονισμοί).
Η κατασκευή τυποποιημένων προϊόντων εξασφαλίζει:
(α) Εναλλαξιμότητα
(β) Μείωση κόστους μέσω της δυνατότητας μαζικής παραγωγής
(γ) Καλύτερη ποιότητα προϊόντων.

5.2 Χαρακτηριστικές διαστάσεις
Χαρακτηριστικές διαστάσεις ενός στοιχείου μηχανών ονομάζονται οι κύριες διαστάσεις
του, που εάν συμπεριληφθούν σε ένα κατασκευαστικό σχέδιο το καθορίζουν με ακρίβεια.

5.3 Υπολογισμός στοιχείων μηχανών
Με τον όρο «υπολογισμός στοιχείων μηχανών» εννοείται (α) η επιλογή των διαστάσεών του
και (β) ο έλεγχος του υλικού κατασκευής του από πλευράς αντοχής, ώστε να βελτιωθεί η
απόδοσή του και να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του.
Για τον υπολογισμό των στοιχείων μηχανών είναι απαραίτητο να είναι γνωστός ο
τρόπος με τον οποίο φορτίζεται μια κατασκευή, ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός
της επικίνδυνης διατομής τους.
Επικίνδυνη διατομή ονομάζεται η διατομή ενός τεμαχίου στην οποία περιέχεται το
σημείο ή η γραμμή, ανάλογα με τη μεταβολή της θέση της εξωτερικής φόρτισης συναρτήσει
του χρόνου στον οποίο είναι πιθανότερο να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια φθοράς λόγω
φόρτισης.
Η επικίνδυνη διατομή περιέχει περιοχές συγκέντρωσης τάσεων, π.χ. τοπικές μεταβολές
γεωμετρίας, ραφές κ.λπ.
Η επιλογή των διαστάσεων ενός στοιχείου μηχανών γίνεται με τέσσερις τρόπους.
Γίνεται έτσι ώστε:
α) Να μη φθαρεί ή καταστραφεί σε οσοδήποτε μακρά χρήση (safe life).
β) Να μη φθαρεί κατά τη διάρκεια της δεδομένης χρονικής λειτουργίας του.
γ) Να μην προχωρήσει η φθορά του σε απότομη καταστροφή πριν γίνει έγκαιρα
αντιληπτή (fail safe).
δ) Να εξασφαλιστεί η παρακολούθησή του εν λειτουργία καθώς και η έγκαιρη
προειδοποίηση σε περίπτωση επικείμενης καταστροφής.

5.4 Συνδέσεις
Όπως αναφέρθηκε, μια κατηγορία στοιχείων μηχανών είναι τα στοιχεία σύνδεσης.
Στις περισσότερες συνδέσεις για να ενωθούν δύο κομμάτια χρησιμοποιείται ένα τρίτο
στοιχείο που ονομάζεται μέσο σύνδεσης.
Τα συνηθέστερα μέσα σύνδεσης είναι οι ήλοι, οι κοχλίες, οι σφήνες, τα συγκολλητικά
υλικά, τα ελατήρια και τα στοιχεία προέντασης.
Είδη συνδέσεων: Υπάρχουν δύο είδη συνδέσεων: οι μόνιμεςκαι οι λυόμενες συνδέσεις.
Μόνιμες συνδέσεις ονομάζονται οι συνδέσεις κατά τις οποίες τα συνδεόμενα τεμάχια
ενώνονται κατά μόνιμο τρόπο και για να αποσυναρμολογηθούν πρέπει να καταστραφεί
86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την ένωσή τους, π.χ. καρφοσυνδέσεις, συγκολλήσεις,
συνδέσεις σύσφιξης και θηλιαστές συνδέσεις.
Λυόμενες συνδέσεις ονομάζονται οι συνδέσεις κατά τις οποίες τα συνδεόμενα μέρη
ενώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγησή τους, χωρίς να
καταστρέφεται το μέσο σύνδεσής τους, όσες φορές το απαιτεί η ζωή της μηχανής, με
δυνατότητα ελέγχου, κάθε φορά, ενδεχόμενων φθορών που επιβάλλουν την αντικατάστασή
τους, π.χ. κοχλιοσυνδέσεις, σφηνωτές συνδέσεις, ελαστικές συνδέσεις με ελατήρια και
συνδέσεις με στοιχεία προέντασης.

5.4.1 Ήλοι (καρφιά)
Οι συνδέσεις με ήλους λέγονται ηλώσεις (καρφοσυνδέσεις) και αποτελούν μη λυόμενες
συνδέσεις. Οι ήλοι (Σχήμα 1) αποτελούνται από τον κορμό και την κεφαλή. Ο κορμός
έχει κυλινδρικό σχήμα με διάμετρο d και μήκος l, τέτοιο ώστε όχι μόνο να ξεπερνά τα
συνδεόμενα μέρη (πάχους si το καθένα), αλλά και να προχωρεί ακόμα περισσότερο ( lu).
Το πρόσθετο μήκος του κορμού lu χρησιμεύει για να σχηματιστεί επιτόπου η δεύτερη
κεφαλή του ήλου.

Σχήμα 1
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Τυποποίηση ήλων
Οι ήλοι ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε ήλους (α) σιδηρών κατασκευών, (β)
λεβητοποιίας και (γ) ελαφρών κατασκευών.
Η τυποποίηση στις διαμέτρους τους είναι από 1 έως 12 mm ανά 1 mm, από 12 έως
24 mm ανά 2 mm, από 24 έως 45 mm ανά 3 mm και από 45 mm και πάνω ανά 5 mm.

Διάταξη καρφοσυνδέσεων
Ως διάταξη καρφοσυνδέσεων ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετημένα τα
συνδεόμενα μέρη το ένα σε σχέση με το άλλο. Οι καρφοσυνδέσεις, λοιπόν, βάσει της
διάταξής τους διακρίνονται σε καρφοσυνδέσεις:
Με επικάλυψη: τα ελάσματα 1 και 2 υπερκαλύπτουν κατά ένα ποσοστό το ένα το άλλο
και συνδέονται με μία, δύο ή και τρεις σειρές καρφιών.
Στις ραφές με επικάλυψη τόσο τα καρφιά όσο και τα ελάσματα υποφέρουν σύνθετα
στο τμήμα της επικαλύψεως.
Με αρμοκαλύπτρες: τα ελάσματα έρχονται σε επαφή μετωπικά και ο διαχωριστικός
αρμός καλύπτεται με ένα ή δύο ελάσματα που ονομάζονται αρμοκαλύπτρες. Οι αρμοκαλύπτρες καρφώνονται με τα συνδεόμενα μέρη και πραγματοποιούν έτσι τη σύνδεση
μεταξύ τους.
Η ήλωση με διπλή αρμοκαλύπτρα έχει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ηλώσεων με
μία αρμοκαλύπτρα γιατί η καταπόνηση στους ήλους μειώνεται στο μισό.

(α)
(β)
Ηλώσεις με (α) επικάλυψη και (β) αρμοκαλύπτρα

Ήλωση τριπλής σειρά ζιγκ ζαγκ με διπλή
αρμοκαλύπτρα

5.4.2 Κοχλίες – Κοχλιώσεις (κοχλίας, βίδα ή μπουλόνι)
Κοχλίας ονομάζεται κάθε κύλινδρος που φέρει στην επιφάνειά του σπείρωμα. Οι κοχλίες
χρησιμοποιούνται στις λυόμενες συνδέσεις και αποτελούνται από την κεφαλή και τον κορμό.
Ο κορμός περιλαμβάνει το αυλακωτό μέρος που ονομάζεται σπείρωμα και το μη αυλακωτό που ονομάζεται αυχένας (υπάρχουν κοχλίες χωρίς αυχένα).
Οι κοχλίες συχνά συνοδεύονται από περικόχλιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν
κοχλίες χωρίς κεφαλή (φυτευτοί κοχλίες ή μπουζόνια), όπου ο αυχένας τους βρίσκεται
στο μέσο του κορμού τους, και κοχλίες χωρίς αυχένα, όπου όλος ο κορμός τους είναι
αυλακωτός.
Συνήθη υλικά: χάλυβας, χαλκός, μπρούντζος, αλουμίνιο.
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Κατηγορίες κοχλιών
Υπάρχουν δύο κατηγορίες κοχλιών, ανάλογα με τη λειτουργία τους, οι κοχλίες σύσφιξης,
σύνδεσης ή στερέωσης και οι κοχλίες κίνησης.
Ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση τους οι κοχλίες στερέωσης μπορούν να διαχωριστούν
στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
(α) το σύστημα κοχλία-περικοχλίου (bolt-nut), που χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο
ή περισσότερα ανεξάρτητα στοιχεία, περνώντας τον κοχλία από τις αντίστοιχες οπές και
βιδώνοντας το περικόχλιο.
(β) τον βιδωτό κοχλία (screw), δηλαδή αυτόν που βιδώνεται σε τρύπα με σπείρωμα αντί
του περικοχλίου, για να δημιουργήσει τη σύνδεση, και τέλος
(γ) τον ακέφαλο κοχλία με σπείρωμα και στις δυο άκρες, όχι κατ’ ανάγκη συμμετρικό.
Οι κοχλίες στερέωσης κατατάσσονται περαιτέρω ανάλογα με (α) το σπείρωμά τους
σε αυτούς που έχουν μετρικό σπείρωμα, σπείρωμα Whitworth και αμερικανικό σπείρωμα
(αναλύεται παρακάτω) και (β) τον τρόπο που συνδέουν τα κομμάτια.
Έτσι, βάσει του τρόπου σύνδεσης, διακρίνονται στους:
• Φυτευτούς: δεν έχουν κεφαλή και έχουν τον αυχένα στη μέση τους – λυόμενη
σύνδεση.
• Κεφαλής: χρησιμοποιούνται χωρίς περικόχλιο, περνάνε ελεύθερα στο ένα κομμάτι
και βιδώνουν στο άλλο.
• Περαστούς: περνάνε και στα δύο κομμάτια.
• Αγκύρωσης: χρησιμοποιούνται για τη στερέωση κομματιών σε δάπεδα κ.ά.
• Κοινούς κοχλίες αγκύρωσης: φυτευτοί σε μπετόν.
• Αγκύρωσης διαστολής: κοίλο κυλινδρικό σώμα χωρισμένο σε τρία τμήματα κατά
μήκος. Το περικόχλιο έχει κωνική μορφή
• Κοχλίες για ξύλο και λαμαρίνες: για τους πρώτους δεν ανοίγουμε καθόλου τρύπα,
ενώ για τους δεύτερους ανοίγουμε τρύπα αλλά όχι σπείρωμα.

Γεωμετρικά στοιχεία κοχλιών, σπειρώματος και περικοχλίων
Κοχλίας
1. Μήκος κορμού κοχλία ( l ).
2. Εξωτερική διάμετρος σπειρώματος κοχλία (ονομαστική) (d).
3. Διάμετρος πυρήνα κοχλία (d3).
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4. Μέση διάμετρος κοχλία (d2) για την οποία ισχύει ότι d2 = (d +d3)/2.
5. Ύψος κεφαλής (K).
6. Απόσταση απέναντι πλευρών κεφαλής (S).

Σπείρωμα
1. Μορφή σπειρώματος (τριγωνική, τετραγωνική κ.λπ.).
2. Μήκος σπειρώματος (b).
3. Βήμα σπειρώματος (P) για το οποίο ισχύει P = π·d· tan α.
4. Βάθος σπειρώματος (h3) για το οποίο ισχύει h3=1/2 · (d – d3).
5. Γωνία πλευρών σπειρώματος (2·β).
6. Θεωρητικό ύψος σπειρώματος (τριγώνου) (Η) για το οποίο ισχύει H = P/2 * cot(β/2).
7. Γωνία ελίκωσης (α).
8. Βάθος επαφής πλευρών σπειρωμάτων (H1) για το οποίο ισχύει H1 = 1/2(d – D1).

Περικόχλιο

1. Ύψος περικοχλίου (m).
2. Εξωτερική διάμετρος σπειρώματος περικοχλίου (D) η οποία είναι ίση με την

εξωτερική διάμετρο του κοχλία.

3. Διάμετρος πυρήνα περικοχλίου (D1).
4. Μέση διάμετρος περικοχλίου (D2).
5. Απόσταση απέναντι πλευρών περικοχλίου (S).

Οι χαλύβδινοι κοχλίες κατατάσσονται σε κατηγορίες ως προς την ποιότητα παραγωγής
τους (κλάση παραγωγής) και ως προς την αντοχή τους (κλάση αντοχής).
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Το σύμβολο της κατηγορίας αντοχής των κοχλιών αποτελείται από δύο ψηφία, x και
y, χωρισμένα με τελεία (x.y). Το πρώτο ψηφίο, αν πολλαπλασιαστεί με το 100, αντιστοιχεί
στην τιμή του ορίου θραύσης (Su−σΘ) του υλικού των κοχλιών σε MPa.
Το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του λόγου του ορίου διαρροής προς το
όριο θραύσης (Sy/Su). Το Sy αντιστοιχεί στο σΕ. Για παράδειγμα: κατηγορία (4.8) σημαίνει:
Su = x · 100 = 4 · 100 = 400 MPa και Sy = y · 10 Su = 8 ·10 · 400 = 320 MPa.

Κοχλιοσυνδέσεις
Μια κοχλιοσύνδεση αποτελείται από τα συνδεόμενα μέρη και τον κοχλία και μπορεί επίσης
να περιλαμβάνει το περικόχλιο, τις ροδέλες και τα είδη ασφάλισης.
Για να πραγματοποιηθεί μια κοχλιοσύνδεση μπορεί να περαστεί ο κοχλίας μέσα
από κοινή τρύπα των ελασμάτων που πρόκειται να συνδεθούν και αυτά να συσφιχθούν
με παξιμάδι, μπορεί να βιδωθεί ο κοχλίας στο ένα έλασμα, σε τυφλή οπή, και μετά να
περαστεί ελεύθερα το άλλο έλασμα και να συσφιχθούν με περικόχλιο, μπορεί απλά να
βιδωθεί ο κοχλίας σε τυφλή οπή κ.ά. Για την κατασκευή και τη λύση της κοχλιοσύνδεσης
απαιτούνται ειδικά εργαλεία, τα κλειδιά. Τα εργαλεία αυτά είναι διάφορων τύπων και
σχημάτων, ανάλογα προς τον τύπο του κοχλία ή του περικοχλίου που πρόκειται να βιδωθεί.

Ασφάλιση κοχλιοσυνδέσεων
Όταν σε μια κοχλιοσύνδεση υπάρχουν κραδασμοί υπάρχει πιθανότητα αποκοχλίωσης και
λύσης της σύνδεσης.

Οι κύριοι τρόποι ασφάλισης είναι:
Ασφάλιση με διπλό περικόχλιο ή αντιπερικόχλιο: Το αντιπερικόχλιο μπορεί να έχει το
ίδιο ύψος με το περικόχλιο συσφίξεως. Με τη σύσφιξη του αντιπερικοχλίου συμπιέζονται τα
δύο περικόχλια και έτσι αποφεύγεται η χαλάρωση του περικοχλίου και του κοχλία.
Ασφάλιση με έλασμα ασφαλείας: Τοποθετείται έλασμα μεταξύ κοχλία και περικοχλίου
που κάμπτεται από τη μια άκρη προς το περικόχλιο και από την άλλη προς το κομμάτι.
Ασφάλιση με ελατηριωτό δακτύλιο ή γκρόβερ: Ειδική ροδέλα σε μορφή ελατηρίου.
Ασφάλιση με ασφαλιστική περόνη ή κοπίλια: Στην περίπτωση αυτή τρυπιέται ο κοχλίας
και περνιέται μέσα η ασφαλιστική περόνη. Το περικόχλιο που χρησιμοποιείται σε αυτή την
περίπτωση έχει ειδική μορφή και ονομάζεται πυργωτό.

Πηγές κινδύνου κοχλίωσης
• Αβεβαιότητα για τις πραγματικά εμφανιζόμενες εξωτερικές δυνάμεις.
• Ακατάλληλη σύσφιξη κοχλιών. Μικροί κοχλίες-μεγαλύτερη σύσφιξη, μεγάλοι κοχλίεςόχι αρκετή σύσφιξη.
• Καμπτική καταπόνηση κοχλία σε μονόπλευρη επαφή.
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•
•
•
•
•
•

Απώλεια προέντασης λόγω θερμικής διαστολής ή πλαστικής παραμόρφωσης.
Πρόσθετη κρουστική καταπόνηση κατά την αλλαγή κατεύθυνσης.
Αφ’ εαυτού λύση όταν υπάρχουν δονήσεις.
Χημική ή ηλεκτρολυτική επίδραση (σκουριά και διάβρωση).
Φθορά του σπειρώματος σε κοχλίες κίνησης.
Θραύσεις σε κοχλίες που καταπονούνται δυναμικά στα σημεία που έχουν αναφερθεί.
Στην κεφαλή και στην αρχή του σπειρώματος απαιτείται στρογγύλευση ενώ στην
άκρη του περικοχλίου (συχνότερη περίπτωση) χρήση περικοχλίου εφελκυσμού.

5.4.3 Σφήνες – Σφηνωτές συνδέσεις
H σφήνα αποτελεί στοιχείο λυόμενης σύνδεσης κατασκευασμένο, συνήθως, από χάλυβα
το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη σταθεροποίηση των ομφαλών οδοντωτών τροχών
(πλήμνη), συνδέσμων και άλλων στοιχείων σε άξονες ή ατράκτους.

Κατηγορίες σφηνών
Οι σφήνες διακρίνονται σε διαμήκεις και εγκάρσιες.
Διαμήκεις σφήνες
Οι διαμήκεις σφήνες είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες. Είναι χαλύβδινα πρίσματα
με τετραγωνική ή ορθογωνική διατομή, που συνήθως ταιριάζουν μισά στον άξονα και
μισά στον ομφαλό του τεμαχίου που πρόκειται να στερεωθεί στον άξονα. Πολλές σφήνες
φέρουν στο ένα άκρο τους μια προεξοχή που ονομάζεται «νύχι» ώστε να μπορούν να
αποσυνδέονται εύκολα.

(α) 				
(β)
Κατηγορίες σφηνών (α) Διαμήκεις ή Επιμήκεις και (β) Εγκάρσιες

Για να σφίξει ο ομφαλός στον άξονα, ο σφήνας κατασκευάζεται με τη μια πλευρά
κωνική (κλίση 1:100) ώστε όταν χτυπηθεί από τη μια άκρη του προχωρά και σφηνώνεται
μεταξύ άξονα και τεμαχίου. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι δυνάμεις σε μια
σύνδεση με σφήνα, δηλαδή οι αναπτυσσόμενες τριβές και οι πλευρικές της επιφάνειες
επιτρέπουν τη μεταφορά ροπής στρέψης από το ένα στοιχείο μηχανής στο άλλο.
Στην άτρακτο ο σφήνας ενεργεί με τη δύναμη Ρ, ενώ ο ομφαλός ενεργεί με τη δύναμη
S. Αντίστροφα ενεργούν οι διευθύνσεις των δυνάμεων στον ομφαλό. Η αναπτυσσόμενη
τριβή καθώς και οι πλευρικές επιφάνειες του σφήνα εξασφαλίζουν τη μεταφορά της ροπής
στρέψης από το ένα στοιχείο στο άλλο. Η συναρμογή μεταξύ ομφαλού και ατράκτου πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο σφιχτή γιατί διαφορετικά ο σφήνας μπορεί να παρασυρθεί
από τον ομφαλό από τη μια της πλευρά και να προκύψει «μάσημα του σφήνα».
Οι διαμήκεις σφήνες διακρίνονται σε:
Δισκοειδείς: Έχουν μορφή δίσκου που του λείπει ένα κομμάτι και όταν τοποθετούνται
στο αυλάκι τους επάνω στον άξονα παίρνουν μόνοι τους την κλίση που έχει ο ομφαλός.
Χρησιμοποιούνται σε εργαλειομηχανές και γενικά σε άξονες που δεν δέχονται ή δεν
μεταφέρουν μεγάλες ροπές στρέψης, είναι φθηνής κατασκευής και εύχρηστοι.
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Κοίλους: Εφαρμόζονται σε αυλάκι που φέρει μόνο ο ομφαλός, συνεπώς δεν αδυνατίζει
ο άξονας αλλά δεν μπορεί να μεταφερθεί μεγάλη ροπή στρέψης. Η μεταφορά της ροπής
γίνεται μέσω τριβής.
Επίπεδους: Για την τοποθέτησή τους απαιτείται επεξεργασία του άξονα, ώστε να γίνει
επίπεδος στο σημείο όπου θα εφαρμοστούν. Μπορούν να μεταφέρουν λίγο μεγαλύτερη
ροπή από τους κοίλους σφήνες.
Εφαρμοστούς: Τοποθετούνται στον σφηνόδρομο της ατράκτου και έχουν μήκος ίσο
με το μήκος του. Η μεταφερόμενη ροπή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους επίπεδους. Σε
περίπτωση που υπάρχει εναλλασσόμενη φόρτιση τοποθετούνται δύο εφαρμοστοί σφήνες
σε γωνία 120° μεταξύ τους.
Ολισθαίνοντες: Έχουν επίπεδα άκρα και τοποθετούνται στον σφηνόδρομο της
ατράκτου που έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτόν της πλήμνης. Για την εφαρμογή τους
κρατιέται σταθερός ο ομφαλός του εξαρτήματος και με συνεχή χτυπήματα εφαρμόζουν
στο αυλάκι του άξονα.
Εφαπτομενικούς: Χρησιμοποιούνται, συνήθως κατά ζεύγη, για τη σύνδεση βαρέων
μηχανημάτων, με κλίση ανάμεσά τους (1:60-1:100). Στους εφαπτομενικούς σφήνες ο
άξονας και ο ομφαλός σφίγγονται εφαπτομενικά, και έτσι ο ένας σφήνας δένεται με τον
άλλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δεχτούν μεγάλες ροπές στρέψης και προς τις δύο
κατευθύνσεις περιστροφής.

5.4.4 Άξονες – άτρακτοι – στροφείς
Οι άξονες και οι άτρακτοι είναι μεταλλικές ράβδοι, κοίλες ή συμπαγείς, των οποίων τα
άκρα είναι οπωσδήποτε κυλινδρικά (στροφείς), ενώ το ενδιάμεσο τμήμα τους μπορεί να
έχει οποιαδήποτε κανονικά συμμετρική και συνήθως κυκλική διατομή.

Άξονες
Στην κατηγορία των αξόνων ανήκουν όλες οι μεταλλικές ράβδοι που κατά τη λειτουργία
τους είτε μένουν ακίνητες είτε περιστρέφονται και έχουν ως σκοπό να βαστάζουν κάποιο
βάρος, συνεπώς καταπονούνται μόνο σε κάμψη.

Υπολογισμός αξόνων
Η ορθή τάση κάμψης σb που αναπτύσσεται σε έναν άξονα δίνεται από τη σχέση σb = Mb/
Wb, όπου Wb η καμπτική ροπή στη δυσμενέστερη διατομή σε N · mm ,Wb η ροπή αντίστασης
έναντι κάμψης στην επικίνδυνη διατομή σε mm3. Για πλήρεις άξονες ισχύει ότι Wb = 0.1 ·
d3. Η καμπτική τάση που υπολογίζεται πρέπει να έχει τιμή μικρότερη ή οριακά ίση με την
επιτρεπόμενη τάση κάμψης σbεπ.

Άτρακτοι
Στην κατηγορία των ατράκτων ανήκουν οι ράβδοι που περιστρέφονται και μεταβιβάζουν
την περιστροφή τους, δηλαδή τη ροπή στρέψης, οπότε καταπονούνται σε κάμψη και
στρέψη. Άτρακτοι συναντώνται σε κινητήριες εργομηχανές, εργαλειομηχανές και σε
συστήματα μετάδοσης κίνησης. Κάθε άτρακτος για να μπορεί να περιστρέφεται πρέπει
να στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον σημεία (στροφεία) των οποίων η απόσταση εξαρτάται
από τη διάμετρο και την καταπόνηση (συνθήκες λειτουργίας) της ατράκτου. Επίσης, η
παραμόρφωση της ατράκτου εξαρτάται από την απόσταση των στηριγμάτων της (έδρανα) η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα όρια που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά
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της. Σε ατράκτους μεγάλου μήκους η απόσταση των εδράνων λαμβάνεται ως lα =100 √d,
όπου d η διάμετρος της ατράκτου σε cm.

Κατηγορίες ατράκτων
Οι άτρακτοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη διατομή τους. Στις ατράκτους
κυκλικής και όχι κυκλικής διατομής και στις πλήρεις ή συμπαγείς και τις κοίλες ατράκτους.
Επίσης, διαχωρίζονται ανάλογα με την κατά μήκος διαμόρφωσή τους σε ευθύγραμμες
ατράκτους που μπορεί να είναι σταθερής ή μεταβλητής διατομής, σε κεκαμένες ατράκτους
(π.χ. στροφαλοφόροι) και σε ατράκτους ειδικών κατασκευών. Συνήθεις άτρακτοι ειδικών
κατασκευών είναι οι εύκαμπτες άτρακτοι (π.χ. από σύρμα), οι αρθρωτές άτρακτοι για
περιπτώσεις μετάδοσης κίνησης υπό γωνία και οι τηλεσκοπικές άτρακτοι για περιπτώσεις
μετάδοσης κίνησης από μια θέση σε μια άλλη που βρίσκεται σε μεταβλητή απόσταση.
Τέλος, υπάρχουν λείες άτρακτοι ή άτρακτοι με διαβαθμίσεις.

Τυποποίηση και διαστασιολόγηση ατράκτων
Οι άτρακτοι έχουν τυποποιημένες διαμέτρους και έτσι υπάρχουν στο εμπόριο κατερ
γασμένες σε τεμάχια με μήκη 4-5 m (DIN114).
Ως υλικό κατασκευής, συνήθως, χρησιμοποιείται χάλυβας αντοχής 50-60 daN/mm2
και σπανιότερα χρησιμοποιούνται ειδικοί χάλυβες.

Καταπονήσεις ατράκτων
Γενικά, ο υπολογισμός της κατάλληλης διαμέτρου των ατράκτων γίνεται με βάση την
καταπόνησή τους και έχει στόχο την εξασφάλιση ικανής αντοχής και παραλαβής μέγιστης
παραμόρφωσης (βέλος κάμψης) και γωνίας στροφής. Οι άτρακτοι καταπονούνται ανάλογα
με τα φορτία που ενεργούν σε αυτές σε καθαρή στρέψη (π.χ. ημιαξόνιο αυτοκινήτου), σε
στρέψη και κάμψη (π.χ. άτρακτος βαρούλκου) και σε στρέψη, κάμψη και εφελκυσμό (π.χ.
άτρακτος με οδοντωτό τροχό με ελικοειδή οδόντωση).
Συνήθως λαμβάνεται υπόψη η ροπή στρέψης και παραλείπεται η καμπτική καταπόνηση.
Στις περιπτώσεις ενδιάμεσων κινήσεων, όπου οι άτρακτοι έχουν πολύ μεγάλο μήκος, η
διατομή τους δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια σε όλο το μήκος, συνεπώς μπορεί να
μειώνεται προς τα άκρα, ανάλογα προς την καμπτική τους καταπόνηση.

Καμπτική καταπόνηση
Για τον υπολογισμό σε καμπτική καταπόνηση ισχύουν ακριβώς αυτά που αναφέρθηκαν
στην περίπτωση των αξόνων.

Στρεπτική καταπόνηση
Καθαρή στρέψη εμφανίζεται σε μια απευθείας σύνδεση κινητήρα ή μειωτήρα με την
άτρακτο αντλίας ή ανεμιστήρα. Η στρεπτική τάση που αναπτύσσεται είναι διατμητική
και υπολογίζεται από τον τύπο τt = T/Wt, όπου Τ η μεταφερόμενη ροπή στρέψης από την
άτρακτο για την οποία ισχύει T = 9.55 · 106 · P/n με P τη μεταφερόμενη ισχύ σε kW και
n τις στροφές της ατράκτου σε RPM, και Wt την πολική ροπή αντίστασης για την οποία
προσεγγιστικά ισχύει Wt = 0.2 · d3.

Σύνθετη καταπόνηση
Ο έλεγχος της ατράκτου σε σύνθετη καταπόνηση γίνεται με τη χρήση του τύπου του
μέγιστου έργου παραμόρφωσης για ισοδύναμη τάση.
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Στρεπτική παραμόρφωση
Εμφανίζεται σε ατράκτους στις οποίες τα στοιχεία που μεταφέρουν τη ροπή έχουν
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και οδηγούν σε στρεπτικές ταλαντώσεις. Γενικά, ισχύει
ότι φo = (180/π) · (l · T / G · It). Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προβλεφθεί αν η αντοχή
ή η παραμόρφωση επηρεάζουν εντονότερα τα στοιχεία μηχανών αρχικά υπολογίζεται η
άτρακτος σε αντοχή και στη συνέχεια ελέγχεται η γωνία στρέψης από την παραπάνω σχέση.

Δυναμική καταπόνηση
Αν μια δύναμη F δράσει πάνω σε μια ράβδο για κάποιο χρονικό διάστημα και την
παραμορφώσει ελαστικά η ράβδος αρχίζει να εκτελεί καμπτικές ταλαντώσεις αμέσως
μόλις πάψει να ενεργεί η δύναμη. Ο αριθμός των ταλαντώσεων (συχνότητα) θα είναι τόσο
μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα της ράβδου και θα είναι ανεξάρτητος από το
μέγεθος της δύναμης, από το οποίο εξαρτάται όμως το εύρος της ταλάντωσης.
Κάθε σώμα έχει μια ορισμένη ιδιοσυχνότητα και αν η ράβδος διεγερθεί από μια
κρουστική δύναμη σε αυτή τη συχνότητα επέρχεται συντονισμός, δηλαδή το πλάτος της
ταλάντωσης αυξάνεται μετά από κάθε κρούση και μπορεί να επέλθει ακόμα και θραύση.

5.4.5 Στροφείς
Τα μέρη του άξονα ή της ατράκτου που στηρίζονται λέγονται στροφείς, τα στοιχεία δε
που δέχονται τους στροφείς είναι οι τριβείς των εδράνων. Οι άτρακτοι, μαζί με τους
στροφείς, τα έδρανα, τις τροχαλίες και τους συνδέσμους αποτελούν τον εξοπλισμό που
είναι αναγκαίος στη μετάδοση κίνησης.
Συνήθως, τα έδρανα παραμένουν σταθερά και περιστρέφονται οι στροφείς που ανήκουν
στις ατράκτους. Σε σπάνιες περιπτώσεις παραμένει ακίνητος ο άξονας, στηριζόμενος στα
έδρανα, και το στοιχείο που περιστρέφεται είναι το προσκεφάλαιο του εδράνου και όχι ο
στροφέας του άξονα (π.χ. άξονες καροτσιών).
Σε κάθε περίπτωση οι στροφείς μεταφέρουν τις δυνάμεις από τον άξονα ή την άτρακτο
στον τριβέα, δηλαδή στο στήριγμα.
Η διάμετρος της ατράκτου, συνήθως, μειώνεται στο σημείο όπου σχηματίζεται ο
στροφέας ώστε να δημιουργηθεί η υποδοχή στην οποία θα εφαρμόσει ο τριβέας του
εδράνου. Η υποδοχή αυτή συνήθως αποφεύγεται στον ενδιάμεσο στροφέα γιατί με την
ελάττωση της διαμέτρου της ατράκτου ελαττώνεται και η αντοχή της, πράγμα ανεπιθύμητο.
Στην περίπτωση που μειώνεται η διάμετρος για να σχηματιστεί η θέση του ενδιάμεσου
στροφέα γίνεται στρογγύλεμα των σημείων. Με το στρογγύλεμα αυτό η διατομή μειώνεται
προοδευτικά επιδρώντας ευνοϊκά στην αντοχή της ατράκτου. Βασική αρχή κατά την
κατεργασία ατράκτων είναι η αποφυγή των απότομων αλλαγών στη διατομή τους.

Έδραση ατράκτου

Εγκάρσιος κυλινδρικός & σφαιρικός
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Κατηγορίες στροφέων
Oι στροφείς διακρίνονται ανάλογα με τη διεύθυνση του φορτίου που δέχονται σε
εγκάρσιους, οι οποίοι φορτίζονται κάθετα στον άξονά τους, και αξονικούς, οι οποίοι
φορτίζονται αξονικά. Ακόμα μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη θέση τους στην
άτρακτο σε ακραίους ή μετωπικούς, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται στο μέτωπο της
ατράκτου και ενδιάμεσους.
Τέλος, μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη θέση τους στον χώρο σε οριζόντιους και
κατακόρυφους.

5.4.6 Έδρανα
Τα έδρανα είναι τα στοιχεία μηχανών στα οποία στηρίζονται οι στροφείς των ατράκτων και
των αξόνων ώστε να επιτυγχάνεται η περιστροφή τους. Μέσω αυτών μεταβιβάζονται τα
φορτία που εφαρμόζονται στις ατράκτους, στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Οι διαστάσεις τους είναι, συνήθως, τυποποιημένες και πάντοτε ορίζονται με βάση τη διάμετρο της
ατράκτου που στηρίζουν. Υπάρχουν δύο είδη εδράνων, τα έδρανα ολίσθησης, όπου κατά
την περιστροφή της ατράκτου αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης, και τα έδρανα κύλισης, στα
οποία αναπτύσσεται τριβή κύλισης, που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή μεταξύ του κινητού
και του ακίνητου μέρους τους, στοιχείων που εξαναγκάζονται σε κύλιση, όπως είναι οι σφαίρες. Η τριβή κύλισης είναι πολύ μικρότερη από την τριβή ολίσθησης, οπότε γίνεται προσπάθεια, όπου είναι δυνατό, τα έδρανα ολίσθησης να αντικατασταθούν από έδρανα κύλισης,
ώστε να υπάρχουν μικρότερες απώλειες ενέργειας και καλύτερη απόδοση.
Στην περίπτωση της τριβής ολίσθησης εμφανίζονται τρεις καταστάσεις τριβής. Η ξηρή
τριβή με ή χωρίς ενδιάμεσα υλικά, κατά την οποία τα στερεά σώματα έρχονται σε άμεση
επαφή ή πάνω στις επιφάνειές τους βρίσκεται στρώση ξένων σωμάτων ή στερεών λιπαντικών σωμάτων.
Η υγρή τριβή κατά την οποία οι δύο τριβόμενες επιφάνειες δεν έρχονται απευθείας σε
επαφή, αλλά μεσολαβεί ένα στρώμα φέροντος υγρού και μέσω του ιξώδους του δημιουργείται τριβή. Τέλος, υπάρχει η μικτή τριβή, η οποία δημιουργείται όταν υπάρχει εν μέρει
τριβή στερεού σώματος και εν μέρει υγρού.
Εάν η απαραίτητη πίεση δημιουργείται μέσω της κίνησης η τριβή ονομάζεται υδροδυναμική, ενώ αν αναπτύσσεται με αντλία ονομάζεται υδροστατική.
Τα έδρανα, γενικά, κατατάσσονται σε εγκάρσια (οριζόντιες άτρακτοι) και αξονικά (κατακόρυφες άτρακτοι) ανάλογα με τη θέση των ατράκτων στις οποίες εφαρμόζονται.
Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, χωρίζονται σε αυτορύθμιστα και
σταθερά.
Στα αυτορύθμιστα έδρανα τα στοιχεία τους παρακολουθούν αυτόματα την παραμόρφωση του στροφέα, η οποία προκαλείται από τη φόρτιση της ατράκτου, ενώ τα σταθερά
έδρανα χρησιμοποιούνται για ατράκτους οι οποίες και μετά τη φόρτισή τους παραμένουν
απαραμόρφωτες ή παραμορφώνονται ασήμαντα.
Έδρανα κύλισης (ρουλεμάν, τριβείς κύλισης)
Τα έδρανα κύλισης αποτελούνται από:
• Τον εξωτερικό δακτύλιο με αυλάκι στο εσωτερικό του, ο οποίος τοποθετείται είτε σε
θήκη είτε σε υποδοχή στο σώμα της μηχανής.
• Τον εσωτερικό δακτύλιο με αυλάκι στο εξωτερικό του, ο οποίος τοποθετείται στην
άτρακτο.
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• Τα κυλιόμενα στοιχεία του εδράνου.
• Τον κλωβό (σφαιροθήκη) που κρατά τα κυλιόμενα στοιχεία σε ορισμένη απόσταση
(ολόσωμος ή διαιρούμενος).
• Τα καλύμματα των κυλιόμενων στοιχείων που είναι ελάσματα που εμποδίζουν την
εισχώρηση ξένων σωμάτων στις επιφάνειες τριβής.
Τα έδρανα κύλισης χρησιμοποιούνται σε εδράσεις με κανονικές απαιτήσεις και κατά
το δυνατόν ασφαλείς και χωρίς απαίτηση για συντήρηση, συνθήκες λειτουργίας και σε
εδράσεις που πρέπει να εργάζονται σε λίγες στροφές με μικρές τριβές και να ξεκινούν με
υψηλό φορτίο.
Τα πλεονεκτήματα των εδράνων κύλισης έναντι των εδράνων ολίσθησης είναι ότι έχουν
μικρότερες διαστάσεις, μεγάλο βαθμό απόδοσης, απαιτούν μικρή ροπή εκκίνησης, δεν
χρειάζονται ιδιαίτερη παρακολούθηση, δεν έχουν κίνδυνο υπερθέρμανσης, χρειάζονται μικρή ποσότητα λιπαντικού, η λειτουργία τους είναι ανεξάρτητη από το υλικό της ατράκτου
και, τέλος, εάν επιλεχθούν σωστά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρ’ όλα αυτά, είναι ακριβότερα από τα έδρανα ολίσθησης, κάνουν περισσότερο θόρυβο, δεν κατασκευάζονται διαιρούμενα, δεν αντέχουν σε κρουστικά φορτία, απαιτούν
προσεκτική τοποθέτηση και δεν επισκευάζονται.
Τα έδρανα κύλισης διακρίνονται με βάση τη μορφή του στοιχείου κύλισής τους και με
βάση τη λειτουργία τους σε:
α) ακτινικά και αξονικά και σε (β) σταθερά και αυτορυθμιζόμενα.

Συμβολισμός ρουλεμάν
Ένα ρουλεμάν χαρακτηρίζεται από 5 ψηφία. Το 1ο δηλώνει το είδος του τριβέα, το 2ο την
ομάδα πλάτους, το 3ο την ομάδα εξωτερικής διαμέτρου και τα δύο τελευταία το πηλίκο
d/5. Επίσης, το ψηφίο συχνά ακολουθείται από σύμβολα τα συνηθέστερα εκ των οποίων
είναι Z (κάλυμμα στοιχείων κύλισης από το ένα μέρος), 2Z (δύο καλύμματα), N (εγκοπή στο
εξωτερικό δαχτυλίδι), K (κωνική τρύπα), RS1 (στεγανοποιημένο από τη μια πλευρά), RS2
(στεγανοποιημένο και από τις δύο πλευρές), π.χ. 31312.

5.4.7 Οδοντωτοί τροχοί
Η μετάδοση ισχύος σε μια βιομηχανική εγκατάσταση αποτελεί διαδικασία πολλών μετατροπών (π.χ. μετατροπή μορφής και ταχύτητας κίνησης, όπως περιστροφικής κίνησης σε
ευθύγραμμη). Αυτές οι μετατροπές διαμορφώνουν έναν τελικό συντελεστή ισχύος του εκάστοτε μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Το πρώτο στάδιο μιας τυπικής διαδικασίας μετάδοσης ισχύος είναι η μείωση (ή σπανιότερα η αύξηση) των στροφών του κινητήρα που συχνά
συνδυάζεται με την αλλαγή του άξονα περιστροφής της μεταδιδόμενης κίνησης.
Η μετατροπή της κίνησης που παράγεται από την ενέργεια που μεταδίδει ένας κινητήρας στον άξονά του γίνεται από τους μειωτήρες στροφών, οι οποίοι, συχνά, αποτελού97
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νται από οδοντωτούς τροχούς. Οι οδοντωτοί τροχοί ως μηχανισμοί αλλαγής του αριθμού
των στροφών εξασφαλίζουν (α) ασφάλεια λειτουργίας, (β) ακριβή σχέση μετάδοσης, (γ)
δυνατότητα υπερφόρτισης, (δ) μεγάλη διάρκεια ζωής και (ε) μεγάλο βαθμό απόδοσης. Ο
άξονας περιστροφής της κίνησης που μεταδίδει ο μειωτήρας μπορεί να είναι παράλληλος,
τεμνόμενος ή ασύμβατος με τον άξονα του κινητήρα.
Οι οδοντωτοί τροχοί που βρίσκονται στο κέλυφος ενός μειωτήρα μπορούν να είναι διάφορων τύπων, όπως μετωπικοί, κωνικοί, κοχλιωτοί και το σύστημα ατέρμονα κοχλία-οδοντωτού τροχού.
Οδοντωτός τροχός ή γρανάζι ονομάζεται κάθε δίσκος που στην περιφέρειά του φέρει
εσοχές και εξοχές, δηλαδή δόντια, σε κανονικά διαστήματα και είναι κατασκευασμένος
συνήθως από μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο ανθεκτικό υλικό. Όλα τα δόντια ενός τροχού
πρέπει να έχουν την ίδια μορφή, δηλαδή ίδιο ύψος, πάχος και μεταξύ τους απόσταση.
Συνήθως, στους οδοντωτούς τροχούς διακρίνονται η πλήμνη, ο κορμός και η οδοντωτή
στεφάνη ή οδόντωση. Σε μερικές κατασκευές η πλήμνη δεν ξεχωρίζει από τον κορμό.
Η εμπλοκή δύο οδοντωτών τροχών γίνεται με την είσοδο των δοντιών του ενός στα
αυλάκια του άλλου, οπότε όταν ο ένας τροχός τεθεί σε κίνηση τίθεται και ο άλλος.
Βλάβες οδόντων
Οι τύποι βλαβών των οδόντων είναι δύο, βλάβες θραύσης και βλάβες κατατομής. Η θραύση ενός οδόντα μπορεί να προέλθει από στατική ή δυναμική φόρτιση.
Η στατική φόρτιση οφείλεται σε στιγμιαία υπερφόρτιση του τροχού και εμφανίζεται στη
βάση του οδόντα. Αντίθετα, η δυναμική θραύση οφείλεται σε συνεχώς επαναλαμβανόμενες φορτίσεις πάνω από τα όρια της δυναμικής ή χρονικής αντοχής του υλικού.
Θραύσεις που εμφανίζονται στην κεφαλή του οδόντα οφείλονται σε λάθη στην παραλληλότητα των αξόνων, σε μεγάλη ελαστική παραμόρφωση ή σε λάθη κοπής του οδόντα
που οδηγούν σε μη ομοιόμορφη κατανομή της φόρτισης σε όλο το πλάτος του οδόντα, ή
σε χρήση πολύ σκληρού υλικού.
Σχέση μετάδοσης κίνησης
Οι στροφές που δέχεται η κινούμενη άτρακτος από την κινητήρια μπορεί να είναι περισσότερες ή λιγότερες από αυτές της κινητήριας. Ο λόγος των στροφών της κινητήριας n1 προς
τις στροφές της κινούμενης n2 ατράκτου καλείται σχέση μετάδοσης κίνησης και συμβολίζεται με το γράμμα i.
Αν ισχύει i<1 τότε οι τελικές στροφές είναι λιγότερες από τις αρχικές, δηλαδή n1<n2 (μείωση στροφών), ενώ εάν i>1 τότε οι τελικές στροφές είναι περισσότερες από τις αρχικές,
δηλαδή n1>n2 (στροφών). Οι συνηθισμένες τιμές σχέσης μετάδοσης κίνησης με οδοντωτούς τροχούς κυμαίνονται από 1:1 ως 6:1 και σε καμία περίπτωση για μια βαθμίδα δεν
πρέπει να ξεπερνούν το 8.
Μεγαλύτερες σχέσεις μετάδοσης κατανέμονται σε περισσότερες βαθμίδες, έτσι για
i≤45 επιλέγονται δύο βαθμίδες, ενώ για μεγαλύτερες σχέσεις μετάδοσης και έως 200
επιλέγονται τρεις βαθμίδες. Γενικά, προτιμάται η σχέση μετάδοσης κίνησης να είναι τέτοια, ώστε ο αριθμός των δοντιών του ενός τροχού να διαιρείται ακριβώς με τον αριθμό
των δοντιών του άλλου τροχού, ώστε τα δόντια να εφαρμόζουν ταχύτερα και η κίνηση να
είναι πιο αθόρυβη. Επίσης, προτιμάται οι αριθμοί που εκφράζουν τη σχέση μετάδοσης
κίνησης να είναι πρώτοι μεταξύ τους, οπότε σπάνια συναντιούνται τα ίδια δόντια, συνεπώς
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη φθορά σε όλα τα δόντια.
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5.4.7.1 Σύστημα ατέρμονα κοχλία (πινιόν)-οδοντωτού τροχού (κορόνας)
Μια άλλη διάταξη μετάδοσης κίνησης μεταξύ ασύμβατων αξόνων με κάθετες μεταξύ τους
διευθύνσεις είναι το σύστημα πινιόν-κορόνας. Σε αυτή την περίπτωση ένας ατέρμονας
κοχλίας με κεκλιμένα δόντια λειτουργεί ως γρανάζι. Ο άξονας του ατέρμονα εφάπτεται
στην περιφέρεια του τροχού στον οποίο μεταδίδεται η κίνηση. Ο ατέρμονας κοχλίας είναι
ένας κοχλίας κίνησης και μπορεί να έχει μία ή περισσότερες αρχές Z.
Ο αριθμός των αρχών επιδρά (α) στον ρυθμό περιστροφής της κορόνας και (β) στον
βαθμό απόδοσης του ζεύγους. Οι ατέρμονες έχουν συνήθως δεξιόστροφη ελίκωση.
Όσον αφορά στην κορόνα, η πλήμνη και ο κορμός της διαμορφώνονται όπως και στους
οδοντωτούς τροχούς με παράλληλη οδόντωση.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του ζεύγους ατέρμονα κοχλία-κορόνας είναι ότι με τη χρήση
τους επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση στροφών και έχουν μικρό μέγεθος σε σχέση με άλλα
είδη τροχών. Έχουν αθόρυβη λειτουργία γιατί επιτυγχάνεται απορρόφηση των δονήσεων
και μικρό κόστος εάν ληφθεί υπόψη η μεγάλη σχέση μετάδοσης που μπορεί να επιτευχθεί.
Τέλος, με κατάλληλη γωνία κλίσης η μεταφορά κίνησης μπορεί να γίνει μόνο από τον
ατέρμονα προς την κορόνα (αυτοπέδηση). Με ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να επιτευχθεί
μείωση στροφών μέχρι και 200 φορές και μεταφορά ισχύος της τάξης των 800 kW.
Στα μειονεκτήματα του ζεύγους συγκαταλέγεται το ότι υπάρχει (α) αυξημένη απώλεια
ενέργειας μέχρι και 30%, (β) θέρμανση του συστήματος, άρα χρειάζεται επίβλεψη και
καλή λίπανση, και τέλος (γ) αδυναμία μεταφοράς μεγάλης ισχύος.
Σχέση στροφών, αρχών και αριθμού οδόντων κορόνας και σχέση μετάδοσης
Όταν περιστρέφεται ο ατέρμονας κοχλίας, τα σπειρώματά του εμπλέκονται στα δόντια
του τροχού, σαν να ήταν ο τροχός περικόχλιο, με αποτέλεσμα ύστερα από μια στροφή
του κοχλία ο μεν ατέρμονας να βρίσκεται πάλι στην αρχική του θέση, ο δε τροχός να
έχει περιστραφεί κατά τόσα δόντια, όσες είναι και οι αρχές του κοχλία, άρα δεν ισχύει η
σχέση ισότητας των περιφερειακών ταχυτήτων. Μεταξύ των στροφών του ατέρμονα n1,
των αρχών αυτού Ζ1 του αριθμού των στροφών n2 και του αριθμού των δοντιών z2 της
κορόνας ισχύει η σχέση i = n1/n2 = z2/z1.

5.4.7.2 Λίπανση
Σκοπός της λίπανσης είναι η ελάττωση της τριβής και επομένως η μείωση των φθορών στις
κατατομές των οδόντων και η απαγωγή της αναπτυσσόμενης θερμότητας.
Τα λιπαντικά που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι τα ορυκτά έλαια, ενώ για μικρές
περιφερειακές ταχύτητες χρησιμοποιούνται λίπη.
Η λίπανση γίνεται με εμβάπτιση, δηλαδή οι οδοντωτοί τροχοί βυθίζονται στο λάδι
(βάθος 1 έως 6 μοντούλ) που έρχεται σε επαφή με τις κατατομές των οδόντων άμεσα ή
με εκτίναξη σταγόνων.

5.4.7.3 Μειωτήρες στροφών
Οι μειωτήρες στροφών είναι διατάξεις οδοντωτών τροχών οι οποίες επιτρέπουν τη
μετάδοση κίνησης μεταξύ ατράκτων και τη μείωση των στροφών από την είσοδο στην
έξοδο. Οι διάφοροι τύποι μειωτήρων καθορίζονται από την επιθυμητή μετατροπή της
κίνησης και αξιοποιούν διάφορους τύπους γραναζιών ώστε να επιτύχουν τη ζητούμενη
σχέση μετάδοσης.
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Έτσι, σε έναν ευθύγραμμο μειωτήρα που είναι μειωτήρας παράλληλων αξόνων
χρησιμοποιούνται μετωπικά γρανάζια, ενώ στους γωνιακούς μειωτήρες χρησιμοποιούνται
κωνικά γρανάζια ή ζεύγη ατέρμονα κοχλία-κορόνας. Οι μειωτήρες μπορεί να είναι
μονοβάθμιοι i1 ή ν-βάθμιοι, i1, i2 … in για τους οποίους ισχύει ότι iολ=i1 ∙ i2 ∙ … ∙ in.

5.5 Κόπωση
Η αντοχή σε κόπωση
Στην πράξη οι περισσότερες μηχανολογικές κατασκευές δεν υφίστανται την επίδραση ενός
χρονικά σταθερού φορτίου.
Τις περισσότερες φορές ο τύπος και η τιμή του φορτίου μεταβάλλονται με τον χρόνο.
Έτσι, πολλά από τα τεχνικά υλικά υπόκεινται σε χρονικά μεταβαλλόμενα φορτία ή
τάσεις στις διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, στις οποίες συμμετέχουν ως λειτουργικά
εξαρτήματα. Αυτές οι τάσεις, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καταπονούν το υλικό
σε εφελκυσμό και σε θλίψη και η μέγιστη τιμή της τάσης δεν ξεπερνά το όριο διαρροής
του υλικού.
Τέτοιες περιοδικές καταπονήσεις υφίστανται πολλά μεταλλικά εξαρτήματα, όπως ο
διωστήρας στις μηχανές εσωτερικής καύσης, τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων, τα πτερύγια των αεροσκαφών και πολλά άλλα.
Οι επαναλαμβανόμενες αυτές μηχανικές καταπονήσεις, που αναπτύσσονται σε υλικάεξαρτήματα μηχανών και κατασκευών, πολύ συχνά οδηγούν, ύστερα από κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε αστοχίες που είναι γνωστές ως αστοχίες λόγω κόπωσης.
Πολύ απλά κόπωση μπορεί να οριστεί η χαρακτηριστική χρονικά μεταβαλλόμενη καταπόνηση, η οποία ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε
αστοχία του υλικού (θραύση από κόπωση).
Το όριο διαρροής είναι μέτρο της λεγόμενης στατικής αντοχής του υλικού.
Στην περίπτωση της κόπωσης, το αντίστοιχο όριο είναι κατώτερο του στατικού και αντιστοιχεί στη δυναμική αντοχή του υλικού.
Η κόπωση (fatigue) είναι φαινόµενο αστοχίας ενός υλικού που οφείλεται σε επαναλαµβανόµενη επιβολή τάσεων ή παραµορφώσεων για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Στην πράξη, η µεταβολή αυτή είναι τυχαία συνάρτηση του χρόνου, στην αντίστοιχη
όµως πειραµατική δοκιµή η µεταβολή είναι συνήθως ηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου,
βάσει της οποίας προκύπτουν τα χαρακτηριστικά µεγέθη της δοκιµής κόπωσης.
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Χαρακτηριστικά µεγέθη της δοκιµής κόπωσης

5.6 Το φαινόμενο του ερπυσμού
Ο ερπυσµός (creep) εκδηλώνεται όταν το υλικό λειτουργεί υπό τάση σε υψηλές θερµοκρασίες. Χαρακτηρίζεται από αργή και συνεχώς αυξανόµενη παραµόρφωση του υλικού υπό
την επίδραση σταθερής τάσης, υπό σταθερή θερµοκρασία.
Σηµειώνεται ότι οι τιµές της επιβαλλόµενης τάσης µπορεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος να µην προκαλούν πλαστική (µόνιµη) παραµόρφωση στο υλικό (δηλαδή είναι µικρότερες από το όριο διαρροής σy του υλικού).
Η θερµοκρασία εµφάνισης ερπυσµού στα µεταλλικά υλικά είναι της τάξης του Τm/3,
όπου Tm είναι το σηµείο τήξης του υλικού.
H καµπύλη ερπυσµού είναι καµπύλη παραµόρφωσης-χρόνου. Η τυπική µορφή της
παρουσιάζει τρία στάδια µεταβολής που αντιστοιχούν –κατά σειρά εµφάνισης– στον
πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή ερπυσµό.
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Στάδια ερπυσμού
• Πρωτογενής ερπυσµός: Η ταχύτητα ερπυσµού µειώνεται µε τον χρόνο.
• ∆ευτερογενής ερπυσµός: Σταθερή µε τον χρόνο ταχύτητα ερπυσµού.
• Τριτογενής ερπυσµός: Επιτάχυνση της παραµόρφωσης µέχρι να σηµειωθεί αστοχία
του υλικού (θραύση).

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Πότε και γιατί επιλέγουμε ως μέσο σύνδεσης τους ήλους και πότε τους κοχλίες;
2. Ποιος ο τρόπος λειτουργίας μιας σφήνας;
3. Ο άξονας ή η άτρακτος μεταφέρουν ροπή και ποιες οι βασικές καταπονήσεις
τους;
4. Τι σημαίνει λόγος μετάδοσης;
5. Τι σημαίνει συντελεστής απόδοσης μηχανής και πώς επιδρούν σε αυτόν τα
στοιχεία μηχανών;
6. Πόσο και γιατί είναι επικίνδυνο το φαινόμενο της κόπωσης;

Ανακεφαλαίωση
Η τυποποίηση των βασικών στοιχείων μηχανών μάς δίνει πολλά πλεονεκτήματα για την
επιλεξιμότητα και την ασφάλεια ενός μηχανισμού.
Τα στοιχεία μηχανών εξυπηρετούν τις κρισιμότερες ίσως λειτουργίες ενός μηχανισμού,
δηλαδή την ευστάθειά του, την ασφαλή και αποδοτικότερη μετάδοση της ισχύος, τη
δυναμική και κινητική επάρκειά του κ.λπ.
Συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά τουλάχιστον από αυτά και τις συνηθέστερες
εφαρμογές τους στην πράξη, να μπορούμε να επιλέξουμε το καταλληλότερο από κάθε
κατηγορία καθώς επίσης να μπορούμε να τα εγκαθιστούμε και να τα συντηρούμε σωστά
και με συνέπεια.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και όλων των τύπων οι αυτοματισμοί αποτελούν το «νευρικό σύστημα» μιας εγκατάστασης.
Άρα η γνώση βασικών αρχών λειτουργίας των σημαντικότερων δομικών στοιχείων
μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ενός κυκλώματος οδήγησης (αυτοματισμού συνήθως) και ο σκοπός της χρήσης τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη συντήρηση μιας εγκατάστασης.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε και να επιλέγουμε τα κατάλληλα ηλεκτρικά
στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ασφάλεια πρώτα, αλλά
και την απόδοση μιας εγκατάστασης.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
R, L,C, DC, AC, απόκριση, σήματα, RMS, κινητήρας, εκκίνηση, μετασχηματιστής,
ηλεκτρικός πίνακας, SELV, PELV, ηλεκτροπληξία, ΔΔΤ, ΔΔΕ, μετατροπείς συχνότητας κι ενέργειας, ηλεκτρονικά ισχύος.

6.1 Τάση, ρεύμα και αντίσταση
Ένα ηλεκτρικό ρεύμα (electric circuit) σχηματίζεται όταν δημιουργείται μια αγώγιμη διαδρομή για να επιτρέψει σε ελεύθερα ηλεκτρόνια να μετακινούνται συνέχεια.
Αυτή η συνεχής κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων μέσα σ’ ένα κύκλωμα αποκαλείται
ρεύμα και συχνά αναφέρεται ως ροή, όπως η ροή ενός υγρού σ’ έναν σωλήνα.
Η δύναμη που αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να ρέουν σ’ ένα κύκλωμα αποκαλείται τάση
(voltage), η οποία είναι μια ειδική μέτρηση της δυναμικής ενέργειας που είναι πάντα σχετική ανάμεσα σε δύο σημεία. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μετακινούνται μέσα στους αγωγούς
με κάποιο βαθμό τριβής ή μιας αντίδρασης στην κίνησή τους.
Αυτή η αντίδραση στην κίνηση των ηλεκτρονίων αποκαλείται αντίσταση (resistance).
Η ποσότητα του ρεύματος σ’ ένα κύκλωμα εξαρτάται από την ποσότητα της τάσης
που είναι διαθέσιμη για τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων αλλά και από την ποσότητα της
αντίστασης που υπάρχει στο κύκλωμα και αντιτίθεται στη ροή των ηλεκτρονίων.
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Όπως η τάση, έτσι και η αντίσταση είναι μια ποσότητα που είναι σχετική ανάμεσα σε
δύο σημεία.
Γι’ αυτό τον λόγο, οι ποσότητες της τάσης και της αντίστασης αναφέρονται πάντα ανάμεσα σε δύο σημεία ενός κυκλώματος.
Ακολουθούν οι μονάδες μέτρησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, την τάση και την αντίσταση:

Ποσότητα

Σύμβολο

Μονάδα

Συντόμευση

μέτρησης

μονάδας

Ρεύμα

I

Ampere («Amp»)

A

Τάση

EήV

Volt

V

Αντίσταση

R

Ohm

Ω

Τα σύμβολα «R» (resistance) και «V» (voltage) είναι προφανή, ενώ το «I» μάλλον σήμαινε
την ένταση (intensity) της ροής των ηλεκτρονίων και το άλλο σύμβολο της τάσης, το «E»,
σήμαινε την ηλεκτρική δύναμη (electromotive force).
Τα σύμβολα «E» και «V» είναι ισοδύναμα, αν και πολλές φορές το «E» παριστάνει την
τάση σε μια πηγή, όπως είναι μια μπαταρία ή μια γεννήτρια, και το «V» παριστάνει την τάση
οπουδήποτε αλλού.
Όλα αυτά τα παραπάνω σύμβολα χρησιμοποιούνται με κεφαλαία γράμματα εκτός από
τις περιπτώσεις όπου μια ποσότητα, ιδίως η τάση ή το ρεύμα, περιγράφεται για μια πολύ
σύντομη χρονική περίοδο, δηλαδή έχει μια στιγμιαία τιμή.
Το 1 amp είναι ίσο με ποσότητα φορτίου ηλεκτρονίων ίση με 1 coulomb που περνάει
από ένα δεδομένο σημείο ενός κυκλώματος σ’ ένα δευτερόλεπτο.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η τάση είναι το μέτρο της δυναμικής ενέργειας ανά
μονάδα φορτίου που είναι διαθέσιμη για να μετακινήσει τα ηλεκτρόνια από ένα σημείο σ’
ένα άλλο.
Το 1 volt είναι ίσο με 1 joule ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας διαιρούμενο με φορτίο 1
coulomb. Έτσι, μια μπαταρία 9 volt απελευθερώνει 9 joules ενέργειας για κάθε coulomb
ηλεκτρονίων που μετακινούνται σ’ ένα κύκλωμα.

6.2 Νόμος του Ωμ
Η βασική ανακάλυψη του Ωμ ήταν ότι η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που περνάει
μέσα από έναν μεταλλικό αγωγό σ’ ένα κύκλωμα είναι απευθείας ανάλογη με την τάση που
ασκείται πάνω του για μια οποιαδήποτε θερμοκρασία.
Ο Ωμ εξέφρασε την ανακάλυψή του με τη μορφή μιας απλής εξίσωσης:
Ε=1R
Στην αλγεβρική αυτή έκφραση η τάση (E) είναι ίση με το ρεύμα (I) επί την αντίσταση
(R). Ακολουθούν δύο παραλλαγές της παραπάνω έκφρασης, αν λύσουμε ως προς I και R,
αντίστοιχα:
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Ο Νόμος του Ωμ είναι ένα πολύ απλό και χρήσιμο εργαλείο για να αναλύουμε ηλεκτρικά
κυκλώματα. Χρησιμοποιείται τόσο συχνά στην ηλεκτρολογία και τα ηλεκτρονικά που πρέπει να τον γνωρίζουμε απέξω. Υπάρχει ένα κόλπο για να θυμόμαστε πώς να επιλύσουμε
για μια ποσότητα όταν γνωρίζουμε τις άλλες δύο. Βάζουμε τα γράμματα E, I και R σ’ ένα
τρίγωνο, ως εξής:

Αν ξέρουμε τα E και I και θέλουμε να βρούμε το R, απλώς διαγράφουμε το R από την
εικόνα:

Αν ξέρουμε τα E και R και θέλουμε να βρούμε το I, απλώς διαγράφουμε το I:

Τέλος, αν ξέρουμε τα I και R και θέλουμε να βρούμε το E, απλώς διαγράφουμε το E:

Ο Νόμος του Ωμ έχει νόημα αν τον εφαρμόσουμε αναλογικά στο κύκλωμα με το νερό
και τον σωλήνα.
Αν έχουμε μια αντλία νερού που ασκεί πίεση (τάση) για να σπρώχνει το νερό σ’ ένα κύκλωμα (ρεύμα) μέσω ενός περιορισμού (αντίσταση), μπορούμε να δούμε πώς σχετίζονται
αυτές οι τρεις μεταβλητές.
Αν η αντίσταση στη ροή του νερού είναι η ίδια και αυξάνεται η πίεση της αντλίας, θα
αυξάνεται και η ποσότητα της ροής.
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Αν η πίεση παραμένει η ίδια και αυξάνεται η αντίσταση, οπότε δυσκολεύεται η ροή του
νερού, τότε ελαττώνεται και η ποσότητας της ροής.

Αν η ποσότητα της ροής παραμένει η ίδια ενώ μειώνεται η αντίσταση στη ροή, τότε η
απαιτούμενη πίεση από την αντλία θα μειώνεται αναγκαστικά.

6.3 Η ισχύς στα ηλεκτρικά κυκλώματα
Εκτός από την τάση και το ρεύμα υπάρχει και ένα άλλο μέτρο της δραστηριότητας των
ελεύθερων ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα: η ισχύς (power).
Πρώτα θα πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι η ισχύς πριν την αναλύσουμε στα κυκλώματα.
Η ισχύς είναι ένα μέτρο του πόσο έργο μπορεί να παραχθεί σ’ ένα δεδομένο χρονικό
διάστημα.
Το έργο (work) ορίζεται γενικά με τους όρους της ανύψωσης ενός φορτίου ενάντια
στην έλξη της βαρύτητας. Όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο ή/και όσο ψηλότερα μετακινείται
τόσο περισσότερο έργο παράγεται.
Η ισχύς είναι ένα μέτρο του πόσο γρήγορα πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη ποσότητα έργου. Η ισχύς των μηχανών αυτοκινήτου μετριέται με μια μονάδα που αποκαλείται
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ιπποδύναμη (horsepower), όπου ένα horsepower ορίζεται σε βρετανικές μονάδες ως 550
πόδια-λίβρες έργου ανά δευτερόλεπτο.
Στα ηλεκτρικά κυκλώματα η ισχύς είναι συνάρτηση της τάσης και του ρεύματος ως
εξής:
P=1E
Η ισχύς (P) είναι ακριβώς ίση με το γινόμενο του ρεύματος (I) επί την τάση (E) και όχι
απλώς ανάλογη με το γινόμενο I Χ E. Η μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το watt, εν συντομία «W».
Είτε μετράμε την ισχύ με τη μονάδα της ιπποδύναμης (horsepower) είτε με τη μονάδα
του watt, μιλάμε πάντα για το ίδιο πράγμα: πόσο έργο μπορεί να παραχθεί σ’ ένα δεδομένο
χρονικό διάστημα.
Οι δύο αυτές μονάδες συσχετίζονται μεταξύ τους μ’ έναν απλό τύπο μετατροπής:
1 Horsepower = 745.7 Watts
Ήταν ο James Prescott Joule που πρώτος ανακάλυψε τη μαθηματική σχέση ανάμεσα
στην απορρόφηση ισχύος και το ρεύμα μέσω μιας αντίστασης.
Αυτή η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε το 1841, ήταν σύμφωνη με την τελευταία εξίσωση (P = I2R) και είναι γνωστή ως Νόμος του Joule.
Όμως, αυτές οι εξισώσεις ισχύος συνδέονται τόσο στενά με τις εξισώσεις του Νόμου του
Ohm (E = IR, I = E/R και R = E/I) που συχνά αποδίδονται στον Ohm.

6.4 Οι αντιστάτες (Resistors)
Επειδή η σχέση ανάμεσα στην τάση, στο ρεύμα και στην αντίσταση σ’ ένα κύκλωμα είναι
τόσο ομαλή, μπορούμε να ελέγχουμε μια οποιαδήποτε μεταβλητή σ’ ένα κύκλωμα απλώς
ελέγχοντας τις άλλες δύο. Ίσως η πιο εύκολη παράμετρος για να ελέγξουμε σ’ ένα κύκλωμα
είναι η αντίστασή του. Αυτό μπορεί να γίνει αλλάζοντας το υλικό, το μέγεθος και το σχήμα
των αγώγιμων υλικών του κυκλώματος.
Ειδικά εξαρτήματα που είναι γνωστά ως αντιστάτες (resistors) κατασκευάζονται για
να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή αντίστασης σ’ ένα κύκλωμα. Συνήθως φτιάχνονται από
μεταλλικό σύρμα ή κάρβουνο και είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να διατηρούν μια σταθερή
τιμή αντίστασης κάτω από διάφορες καταστάσεις.
Σε αντίθεση με τις λάμπες, δεν παράγουν φως αλλά θερμότητα, καθώς η ηλεκτρική
ισχύς απορροφάται απ’ αυτά σ’ ένα κύκλωμα που είναι σε λειτουργία. Τυπικά, ο σκοπός
ενός αντιστάτη δεν είναι να παράγει θερμότητα, αλλά απλώς να παρέχει μια συγκεκριμένη
τιμή ηλεκτρικής αντίστασης.
Το πιο κοινό σχηματικό σύμβολο για έναν αντιστάτη (resistor) είναι μια γραμμή ζιγκ
ζαγκ:
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Οι τιμές της αντίστασης σε ohms φαίνονται συνήθως με διπλανούς αριθμούς, και αν
έχουμε πολλούς αντιστάτες σ’ ένα κύκλωμα τους δίνουμε ονόματα μ’ έναν αύξοντα αριθμό, όπως R1, R2, R3 κοκ. Τα σύμβολα του αντιστάτη μπορούν να φαίνονται είτε οριζόντια
είτε κάθετα:

Στην πραγματικότητα οι αντιστάτες δεν μοιάζουν καθόλου με το σύμβολο του ζιγκ ζαγκ,
αλλά θυμίζουν μικρούς σωλήνες ή κυλίνδρους με δύο σύρματα που εξέχουν για να μπορεί
να γίνει η σύνδεσή τους σ’ ένα κύκλωμα.
Για να θυμίζουν περισσότερο τη φυσική τους μορφή ένα εναλλακτικό σχηματικό σύμβολο για έναν αντιστάτη είναι ένα μικρό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο:

Οι αντιστάτες μπορούν επίσης να έχουν μεταβλητή και όχι σταθερή αντίσταση:

Στην πράξη, κάθε φορά που βλέπουμε το σύμβολο ενός εξαρτήματος να είναι σχεδιασμένο μ’ ένα διαγώνιο βέλος μέσα του αυτό σημαίνει ότι το εξάρτημα έχει μια μεταβλητή
και όχι μια σταθερή τιμή.
Οι μεταβλητοί αντιστάτες θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο μέσο ρύθμισης, είτε έναν
περιστρεφόμενο άξονα είτε έναν μοχλό που να μπορούν να μετακινούνται ώστε να μεταβάλλεται η τιμή της ηλεκτρικής τους αντίστασης.
Επειδή οι αντιστάτες απορροφούν θερμότητα καθώς περνάει από μέσα τους το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόση θερμότητα μπορούν να απορροφήσουν χωρίς να υπερθερμανθούν και να πάθουν ζημιά.
Αυτή η θερμότητα καθορίζεται σε watts.
Οι περισσότεροι αντιστάτες που απαντώνται σε μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως
είναι τα φορητά ραδιόφωνα, έχουν μέγιστη τιμή απορρόφησης θερμότητας τα 1/4 (0,25)
watts ή και μικρότερη.
Συνήθως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιστάτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που
μπορεί να απορροφήσει.
Αλλά η τιμή της αντίστασης σε ohms δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθος του αντιστάτη.
Οι αντιστάτες είναι εξαιρετικά χρήσιμα εξαρτήματα στα κυκλώματα.
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Υπάρχουν εξαρτήματα κυκλωμάτων που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν μη γραμμικές καμπύλες αντίστασης, ένα από τα οποία είναι το varistor.
Συνήθως φτιάχνεται από υλικά όπως είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου ή το καρβίδιο
του πυριτίου και έχει την ιδιότητα να διατηρεί υψηλή αντίσταση στα άκρα του μέχρι μία συγκεκριμένη τάση κατάρρευσης (breakdown voltage), που είναι αντίστοιχη με το δυναμικό
ιονισμού (ionization potential) ενός κενού αέρα, οπότε στο σημείο εκείνο η αντίστασή του
ελαττώνεται δραματικά.
Αυτή η κατάσταση του varistor μπορεί να επαναληφθεί χωρίς να πάθει ζημιά το εξάρτημα.
Ο Νόμος του Ohm δεν είναι και πολύ χρήσιμος για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά
εξαρτημάτων όπως τα παραπάνω, όπου η αντίσταση μεταβάλλεται με την τάση και το
ρεύμα.

6.5 Αγωγοί (καλώδια)
Τα σύρματα σύνδεσης σ’ ένα κύκλωμα υποθέτουμε ότι παρουσιάζουν μηδενική αντίσταση
εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο.
Τα σύρματα σύνδεσης σ’ ένα κύκλωμα μπορούν να μικρύνουν ή να μεγαλώσουν χωρίς
να επηρεάζεται η λειτουργία του κυκλώματος.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα εξαρτήματα να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους στην
ίδια σειρά.
Τα σημεία που είναι απευθείας συνδεδεμένα σ’ ένα κύκλωμα με μηδενική αντίσταση
σύρματος θεωρούμε ότι έχουν την ίδια τάση (electrically common).
Τα σημεία με ίδια τάση (electrically common points), δηλαδή με μηδενική αντίσταση
μεταξύ τους, θα έχουν μηδενική πτώση τάσης ανάμεσά τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος
του ρεύματος (ιδανική κατάσταση).
Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για ιδανικές καταστάσεις, όπου τα σύρματα σύνδεσης υποτίθεται ότι έχουν μηδενική αντίσταση.
Στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να μην ισχύει, αλλά οι αντιστάσεις των συρμάτων θα
πρέπει να είναι αρκετά μικρές, έτσι ώστε να ισχύουν οι γενικοί κανόνες που αναφέρθηκαν
εδώ.

6.6 Εναλλασσόμενο ρεύμα-τάση
Το εναλλασσόµενο ρεύµα-τάση περιγράφεται από µια περιοδική συνάρτηση του χρόνου, η
οποία αλλάζει φορά τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου και έχει µέση
τιµή µηδέν.
Το εναλλασσόµενο ρεύµα-τάση µπορεί να έχει ηµιτονοειδή, τριγωνική, τετραγωνική
µορφή κ.λπ.

6.6.1 Απόκριση ιδανικών στοιχείων R, L, C σε εναλλασσόµενα σήµατα
Στα κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος η διέγερση (αιτία) µπορεί να είναι η τάση ή το
ρεύµα, και η απόκριση (αποτέλεσµα) το ρεύµα ή η τάση αντίστοιχα.
Στους παρακάτω πίνακες δίνεται συνοπτικά η απόκριση των ιδανικών στοιχείων R, L
και C για διάφορες περιπτώσεις ηµιτονικής εναλλασσόµενης διέγερσης.
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6.7 Θεμελιώδεις έννοιες και εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικής
Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει ηλεκτρική
ενέργεια.
• παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός σήµατος.
• ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα αυξάνουν την ισχύ του.
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6.7.1 Ηλεκτρικά σήµατα
Συναρτήσεις µίας ή περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά ή τη φύση ενός ηλεκτρικού φαινοµένου, π.χ. τάσεις και
ρεύµατα που µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε τον χρόνο.
Ένα σήµα µπορεί να µεταφέρει πληροφορία είτε µε αναλογικό είτε µε διακριτό (ψηφια
κό) τρόπο, δηλαδή υπάρχουν αναλογικά και ψηφιακά σήµατα.
Αναλογικά σήµατα Συνεχή σήµατα (DC)
Είναι αυτά που η µορφή τους µεταβάλλεται συνεχώς.

6.7.2 Ψηφιακά σήµατα
Είναι τα σήµατα που η µορφή τους δεν αλλάζει συνέχεια, αλλά περιορίζεται σε οµάδα
διακριτών επιπέδων.
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6.7.3 Εναλλασσόµενα σήµατα (AC)
Είναι τα σήµατα των οποίων η τιµή εναλλάσσεται µεταξύ θετικών και αρνητικών τιµών.

6.7.4 Ηλεκτρονικό κύκλωµα
Ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µε ενεργά και παθητικά στοιχεία.
Περιγράφεται µαθηµατικά από τη σχέση: ψ(t) = κ · x(t), όπου x(t): είσοδος, ψ(t): έξοδος, κ:
συντελεστής που περικλείει την επίδραση του συστήµατος.

6.7.5 ∆ιάγραµµα βαθµίδων
Κάθε ηλεκτρονικό σύστηµα ή κύκλωµα µπορεί να παρουσιαστεί από ένα διάγραµµα µε
διάφορες βαθµίδες. Παράδειγµα: ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που θέτει αυτόµατα σε λειτουργία έναν λαµπτήρα όταν η φωτεινότητα περιβάλλοντος ελαττωθεί. Το διάγραµµα
βαθµίδων του είναι:

Σήµα εισόδου: περιέχει πληροφορία σχετική µε τη φωτεινότητα περιβάλλοντος.
Αισθητήρας εισόδου: ανιχνεύει τις αλλαγές στη φωτεινότητα περιβάλλοντος και τις µετατρέπει σε ηλεκτρικό µέγεθος κατανοητό από το ηλεκτρονικό κύκλωµα.
Ηλεκτρονικό κύκλωµα: επεξεργάζεται ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του σήµατος για
να προκαλέσει το επιθυµητό αποτέλεσµα στον αισθητήρα εξόδου.
Αισθητήρας εξόδου: µετατρέπει το επεξεργασµένο από το κύκλωµα σήµα σε µορφή αναγνωρίσιµη (αύξηση του φωτισµού) από τον χρήστη.
Σήµα εξόδου: το αποτέλεσµα (αύξηση της φωτεινότητας) των διεργασιών του συστήµατος.
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Το ηµιτονικό σήµα
v = Vp ηµωt για την τάση, i = Ip ηµωt για το ρεύµα, v, i = στιγµιαίες τιµές τάσης και ρεύµατος, Vp, Ip = µέγιστες τιµές τάσης και ρεύµατος, ω = 2πf, όπου f = συχνότητα σε Hz.
Μέγιστη τιµή-Τιµή από κορυφή σε κορυφή

Μέγιστη τιµή τάσης ή τιµή κορυφής: Vmax ή Vp ή Vm, μέγιστη τιµή ρεύµατος ή τιµή κορυφής: Imax ή Ip ή Im, τιµή τάσης από κορυφή σε κορυφή: Vp-p, τιµή ρεύµατος από κορυφή
σε κορυφή: Ip-p. Ισχύει: Vp = Vp-p /2.

6.7.6 Ενεργός τιµή ρεύµατος ή τιµή RMS
Είναι η σταθερή τιµή του ρεύµατος που προκαλεί την ίδια κατανάλωση ισχύος σε µια αντίσταση R, µε ένα εναλλασσόµενο της ίδιας τιµής. ∆ίνεται από τη σχέση: Iεν ή I rms = I
max*0,707 και Vεν ή Vrms = V max*0,707.
Προσοχή: Όλα τα πολύµετρα που συνδέονται στη θέση AC για να µετρήσουν AC µεγέθη
δίνουν τις ενεργές τιµές των µεγεθών αυτών.

6.7.7 Νόµοι των τάσεων και των ρευµάτων του Kirchhoff

6.8 Δομή και λειτουργία ηλεκτροκινητήρων
Γενικά, υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ηλεκτρικών κινητήρων:
Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) οι οποίοι τροφοδοτούνται από το μονοφασικό ή το τριφασικό δίκτυο εναλλασσόμενης τάσης με συχνότητα 50 Hz.
Αποτελούν την κατηγορία κινητήρων που λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέρος των
οικιακών συσκευών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Κινητήρες συνεχούς ρεύματος (ΣΡ) οι οποίοι έχουν δύο ακροδέκτες που συνδέονται
στους ακροδέκτες μιας μπαταρίας ή τροφοδοτούνται με συνεχή τάση η οποία προκύπτει
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από ανόρθωση της εναλλασσομένης. Από κατασκευαστική άποψη, χαρακτηριστική είναι
η ύπαρξη του συλλέκτη και των ψηκτρών.
Κινητήρες ακριβείας οι οποίοι τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι πιο
γνωστοί είναι οι βηματικοί κινητήρες για εφαρμογές ελέγχου θέσης και οι σερβοκινητήρες
για εφαρμογές ελέγχου της ταχύτητας.
Η προτίμηση των ηλεκτροκινητήρων οφείλεται στα πλεονεκτήματά τους, σε σχέση με
άλλα συστήματα κίνησης (μηχανικά, υδραυλικά, εσωτερικής καύσεως συμβατικών καυσίμων κ.τ.λ.)
Ηλεκτροκινητήρες υπάρχουν για ευρεία περιοχή ισχύος: από ισχύ μικρότερη του 1 W
(τα ηλεκτρονικά ρολόγια) μέχρι ισχύ μεγαλύτερη των 100 MW (οι φυγοκεντρικές αντλίες
σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς).
Οι ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν ευρεία περιοχή ταχυτήτων: από μηδέν μέχρι
100.000 ΣΑΛ (φυγοκεντρικές αντλίες) και ευρεία περιοχή ροπών: από μηδέν μέχρι
1.000.000 Nm (μύλους τσιμέντου).
Προσαρμόζονται σε διάφορες λειτουργικές καταστάσεις όπως: σε κλειστά, χωρίς
αερισμό, σε υγρά, σε εκρηκτικά και σε ραδιενεργά περιβάλλοντα.
Επίσης, δεν χρειάζονται καύσιμα, δεν εκπέμπουν καυσαέρια και ο θόρυβος που
δημιουργούν είναι λιγότερος από άλλων κινητήρων.
Οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να φορτιστούν αμέσως, δεν χρειάζονται προθέρμανση,
έχουν χαμηλές απώλειες, υψηλή απόδοση και έχουν τη δυνατότητα προσωρινής υπερφόρτισης.
Οι ηλεκτροκινητήρες είναι ελεγχόμενοι, οι χαρακτηριστικοί μόνιμης κατάστασης μπορούν να αλλάζουν εάν χρειάζεται και έχουν καλή δυναμική επίδοση η οποία επιτυγχάνεται
με ηλεκτρονικό έλεγχο.
Βέβαια, οι ηλεκτροκινητήρες παρουσιάζουν και μειονεκτήματα όπως:
Η εξάρτηση από την ηλεκτρική πηγή τροφοδότησης δημιουργεί δυσκολίες προπαντός στα ηλεκτρικά οχήματα.
Έτσι, μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βρίσκεται πάντα μέσα στο όχημα.
Η ανάγκη ψύξης είναι η αιτία για την οποία έχουν χαμηλότερο λόγο ισχύος προς βάρος μηχανής από τα υδραυλικά συστήματα κίνησης. Αυτό είναι σημαντικό.
Ένας ελεγχόμενος ηλεκτροκινητήρας χρειάζεται ένα τροφοδοτικό ισχύος.

Διάγραμμα του ελεγχόμενου ηλεκτροκινητήρα.

Το τροφοδοτικό ισχύος παρεμβάλλεται μεταξύ του κινητήρα και του δίκτυου. Ο ρόλος
του είναι να μετατρέψει την τάση και τη συχνότητα του δικτύου σε τάση και συχνότητα
κατάλληλες για τον κινητήρα και για την επιθυμητή ρύθμιση. Παραδείγματα τροφοδοτικών
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ισχύος είναι ο ανορθωτής-rectifier, ο αντιστροφέας-inverter, ο μετατροπέας συχνότηταςcycloconverter, ο ρυθμιστής τάσεως-voltage regulator, ο κατατμητής-chopper κ.ά.
Υπάρχουν πολλά είδη μηχανικών φορτίων, όπως συμπιεστές, αντλίες κ.λπ.
Το σήμα ελέγχου ρυθμίζει τον κινητήρα. Εισάγει τις επιθυμητές τιμές της ταχύτητας και
οδηγεί το τροφοδοτικό ισχύος ώστε να παράγει στην έξοδό του επιθυμητή κυματομορφή
τάσης και να ελέγξει με τον τρόπο αυτό τον κινητήρα.

6.9 Ονομαστικά μεγέθη ηλεκτρικών μηχανών
Τα ονομαστικά μεγέθη των ηλεκτρικών μηχανών είναι το σύνολο τιμών των χαρακτηριστικών ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών, τάση, ρεύμα, ηλεκτρική ή μηχανική ισχύς, ταχύτητα περιστροφής, συντελεστής ισχύος, τα οποία αντιστοιχούν στην «κανονική» ή «ονομαστική» λειτουργια των συσκευών αυτών. Κάθε ηλεκτρική μηχανή μπορεί να λειτουργήσει
για μεγάλο χρονικό διάστημα με τα ονομαστικά μεγέθη, χωρίς να υπερθερμαίνεται, χωρίς
να υπερφορτίζεται και χωρίς να καταστραφεί.
Κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να αναγράφει όλα τα ονομαστικά μεγέθη
στην πινακίδα κάθε ηλεκτρικής μηχανής. Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες έχουν δυνατότητα υπερφόρτισης, δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν με υψηλότερο ρεύμα από
το ονομαστικό, για σύντομο όμως χρονικό διάστημα.

Πινακίδα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα.

Οι ενδείξεις της πινακίδας διαβάζονται ως εξής: τριφασικός κινητήρας, σε σύνδεση
αστέρα η τροφοδοσία γίνεται με τάση 380 V και συχνότητα 50 Hz, το ονομαστικό ρεύμα
είναι 4,5 Α, η ονομαστική ισχύς είναι 1,5 kW, η ονομαστική ταχύτητα είναι 1435 ΣΑΛ, ο
συντελεστής ισχύος cosφ είναι 0,8 και το βάρος του κινητήρα είναι 10 kg.

6.9.1 Τριφασικοί κινητήρες επαγωγής
Στις διάφορες εγκαταστάσεις υπάρχουν τόσο τριφασικοί όσο και μονοφασικοί κινητήρες
επαγωγής.

Τριφασικός κινητήρας επαγωγής - Στάτης και δρομέας του τριφασικού
ηλεκτροκινητήρα επαγωγής.
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Σε γενικές γραμμές, όλοι οι κινητήρες επαγωγής λειτουργούν με βάση την ίδια αρχή:
τροφοδοτούνται στον στάτη από μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης και στον δρομέα, ο
οποίος είναι ένα κλειστό κύκλωμα χωρίς πηγή τάσης, επάγονται ρεύματα.
Μια ηλεκτρική μηχανή επαγωγής αποτελείται από ένα σταθερό μέρος, τον στάτη, ο
οποίος έχει στις αύλακές του ένα μονοφασικό, διφασικό ή τριφασικό τύλιγμα και ένα στρεφόμενο μέρος, τον δρομέα. Έτσι, η μηχανή επαγωγής έχει εναλλασσόμενα ρεύματα, τόσο
στο τύλιγμα του στάτη όσο και στο τύλιγμα του δρομέα.
Το τύλιγμα του στάτη είναι τριφασικό και συμμετρικό στις τριφασικές μηχανές ή μονοφασικό στις μονοφασικές μηχανές.
Το τύλιγμα του δρομέα είναι ηλεκτρικώς κλειστό (βραχυκυκλωμένο) και τις περισσότερες φορές δεν έχει εξωτερικούς ακροδέκτες.
Όταν το τύλιγμα του στάτη του κινητήρα τροφοδοτείται από συμμετρική πηγή τάσης,
δημιουργείται στο διάκενο ένα μαγνητικό πεδίο που στρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα.
Το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο του διακένου επάγει τάσεις στα τυλίγματα του δρομέα, ο οποίος αποτελείται από κλειστά κυκλώματα.
Οι τάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ρευμάτων στα τυλίγματα του δρομέα.
Η αλληλεπίδραση των δύο μαγνητικών πεδίων του στάτη και του δρομέα παράγει τη
ροπή του κινητήρα επαγωγής.
Για όλες τις μηχανές επαγωγής κατασκευάζονται τρεις τύποι δρομέων: με τύλιγμα
κλωβού ή βραχυκυκλωμένος δρομέας, τυλιγμένος δρομέας με δακτυλίους και δρομέας χωρίς αύλακες.
Το τύλιγμα κλωβού αποτελείται από αριθμό ράβδων από αλουμίνιο ή χαλκό κατά τη
διεύθυνση της γενέτειρας ή με κάποια λοξότητα, οι οποίες βραχυκυκλώνονται στα δύο
άκρα με δακτυλίους από το ίδιο υλικό.
Ένα τύλιγμα κλωβού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρα με οποιονδήποτε αριθμό
πόλων.

Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας επαγωγής με δρομέα κλωβού (τομή).

6.9.2 Ο ηλεκτρονόμος τάσης (ρελέ τάσης)

Ο ηλεκτρονόμος τάσης συνδέεται στο κύκλωμα εκκίνησης του μονοφασικού κινητήρα του
συμπιεστή, με σκοπό να αποσυνδέσει τον πυκνωτή εκκίνησης όταν ο κινητήρας έχει επιταχύνει στο 75% της ονομαστικής του ταχύτητας.
Ο κινητήρας μπορεί να είναι τύπου μονοφασικός με μόνιμη βοηθητική φάση και πυκνωτή ή τύπου μονοφασικός με πυκνωτή εκκίνησης και με πυκνωτή λειτουργίας.
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Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα ενός συμπιεστή με ρελέ τάσης.

Το ρελέ τάσης κατασκευάζεται με ένα πηνίο μεγάλης ηλεκτρικής αντίστασης (10 kΩ40 kΩ) και με ένα σετ επαφών κανονικά κλειστές (ΝC), οι οποίες ανοίγουν όταν το πηνίο
του ενεργοποιεί τον οπλισμό. Οι επαφές του ρελέ συνδέονται σε σειρά με τον πυκνωτή εκκίνησης και το πηνίο του ρελέ συνδέεται παράλληλα με τη βοηθητική φάση του κινητήρα.
Το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτείται μέσω των επαφών του επαφέα εκκίνησης του συμπιεστή. Η τάση που επάγεται στο τύλιγμα εκκίνησης κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης
του κινητήρα εφαρμόζεται στα άκρα του πηνίου του ρελέ. Όταν ο κινητήρας έχει επιταχύνει περίπου στο 75% της ονομαστικής του ταχύτητας, τότε η τάση αυτή είναι αρκετά
υψηλή ώστε να ενεργοποιήσει τον οπλισμό του ρελέ και να ανοίξουν οι επαφές του. Έτσι,
ο πυκνωτής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε σειρά με τις επαφές, βγαίνει εκτός κυκλώματος. Όταν ανοίξουν οι επαφές του επαφέα του συμπιεστή διακόπτεται η τροφοδοσία με
τάση του κινητήρα, αυτός επιβραδύνει και στη συνέχεια μειώνεται η τάση της βοηθητικής
φάσης και έτσι μειώνεται η τάση στο πηνίο του ρελέ, με αποτέλεσμα οι επαφές του που
είναι τύπου κανονικά κλειστές να κλείσουν.

6.9.3 Ο αυτόματος διακόπτης
Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάταξη σύνδεσης με αυτόματο διακόπτη των
κινητήρων επαγωγής, ισχύος από 1 kW μέχρι μερικών εκατοντάδων kW, όταν δεν υπάρχουν άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας. Η σύνδεση στο δίκτυο των τριφασικών κινητήρων επαγωγής μέσω αυτόματου διακόπτη συνιστάται για τους εξής λόγους:
Για λόγους ασφάλειας προσώπων: σε περίπτωση σύντομης διακοπής της τροφοδότησης του κινητήρα από το δίκτυο και την επανατροφοδότησή του, το ξεκίνημα
χωρίς προειδοποίηση του κινούμενου απ’ αυτόν μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει
ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα και με το «HD 384», η διακοπή του κινητήρα
λόγω έλλειψης τάσης τροφοδοσίας επιβάλλεται για όλους τους κινητήρες ισχύος μεγαλύτερης του 1 kW.
117

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για λόγους προστασίας του ηλεκτροκινητήρα: αν η τάση δεν διακοπεί, αλλά μειωθεί
πολύ χαμηλότερα από την ονομαστική της τιμή, τότε τα ρεύματα του στάτη και του δρομέα αυξάνονται και ο κινητήρας υπερφορτίζεται και μπορεί να πάθει βλάβη.
Η ταυτόχρονη εκκίνηση όλων των κινητήρων που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο τη
συγκεκριμένη στιγμή της διακοπής της τάσης και η επανατροφοδότηση της τάσης δημιουργούν προβλήματα στο δίκτυο διανομής. Οι ασφάλειες προηγούνται του αυτόματου
διακόπτη. Η εγκατάσταση των ασφαλειών είναι απαραίτητη εάν ο αυτόματος διακόπτης
δεν έχει την ικανότητα διακοπής του μέγιστου ρεύματος βραχυκύκλωσης που μπορεί να
παρουσιαστεί. Αλλιώς χρησιμεύουν μόνο για να περιορίζουν την έκταση του διακοπτόμενου τμήματος εγκατάστασης σε περίπτωση βλάβης του αυτόματου διακόπτη και γενικότερα για την προστασία του ίδιου του αυτόματου διακόπτη.

Γενικός

Ασφάλειες

Αυτόματος

Καλώδιο
Μοτέρ

Αυτόματος διακόπτης με τριφασικό κινητήρα επαγωγής.

6.9.4 Ψύξη ηλεκτροκινητήρων
Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας εμφανίζονται απώλειες
ισχύος με συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας των ηλεκτρικών μηχανών. Ως εκ τούτου όλες οι ηλεκτρικές μηχανές πρέπει να ψύχονται.
Συχνά οι απώλειες ισχύος ονομάζονται και απώλειες θερμότητας. Οι απώλειες θερμότητας είναι αυξημένες για τις κατηγορίες μόνωσης με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι
πλέον σημαντικές απώλειες ισχύος στις ηλεκτρικές μηχανές είναι οι απώλειες χαλκού στα
τυλίγματα, στους αγωγούς, στις ψήκτρες, στους δακτυλίους ολίσθησης και στον συλλέκτη
και οι απώλειες σιδήρου στα μαγνητικά υλικά τα οποία βρίσκονται σε μαγνητικά πεδία. Αυτές προέρχονται από δινορρεύματα και υστέρηση και μεταβάλλονται με τη συχνότητα της
τάσης και την πυκνότητα ροής του μαγνητικού πεδίου. Οι μηχανικές απώλειες από τριβές
στα κινούμενα μέρη και οι απώλειες ανεμισμού. Οι συνολικές απώλειες εξαρτώνται από
τη λειτουργία της μηχανής και επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής, το φορτίο,
τις τάσεις, τα ρεύματα και επίσης από την κυματομορφή των τάσεων και των ρευμάτων.
Λόγω της πολύπλοκης γεωμετρίας της μηχανής, των πολλών υλικών και των διαφορετικών
συνθηκών ψύξης είναι πολύ δύσκολο να γίνει προσδιορισμός με ακρίβεια της ροής και της
κατανομής της θερμότητας στις ηλεκτρικές μηχανές.
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Τα διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ηλεκτρικών μηχανών
έχουν διαφορετικά όρια θερμοκρασίας, πέρα από τα οποία υπάρχει κίνδυνος καταστροφής. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τα μονωτικά υλικά, τα οποία κατατάσσονται σε περισσότερες κατηγορίες, σύμφωνα με το όριο αντοχής τους στις υψηλές θερμοκρασίες.
Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ηλεκτρικών κινητήρων, οι οποίες προσδιορίζονται από
τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ψύξη τους:
Μηχανές με φυσική ψύξη οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικές διατάξεις για την αποβολή της
θερμότητας. Συνήθως, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι μικρές μηχανές.
Μηχανές με αυτοανεμισμό οι οποίες διαθέτουν ανεμιστήρες στον ίδιο άξονα με τον δρομέα για τη διασκόρπιση της θερμότητας.
Μηχανές με εξωτερική ψύξη οι οποίες χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με εκρηκτικά
και διαβρωτικά αέρια που μπορούν να φθείρουν τη μόνωσή της. Οι μηχανές αυτές είναι
τελείως κλειστές ώστε τα επικίνδυνα αέρια να μην μπορούν να διεισδύσουν στη μηχανή.
Έτσι, η ψύξη γίνεται μόνο εξωτερικά με έναν ανεμιστήρα.
Μηχανές με ανεξάρτητη ψύξη. Στην περίπτωση αυτή ψυκτικό ρευστό, όπως νερό, υδρογόνο ή αέρας, ρέει σε κλειστό κύκλωμα ανακύκλωσης και ψύχει το εσωτερικό της μηχανής.
Χρησιμοποιείται μόνο σε μηχανές πολύ μεγάλης ισχύος.

6.9.5 Ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος εκκίνησης τριφασικού μοτέρ
βραχυκυκλωμένου δρομέα με αστέρα τρίγωνο

Τα πιο κοινά μοτέρ που χρησιμοποιούνται ευρέως, κυρίως στη βιομηχανία, με πολύ καλά
χαρακτηριστικά ροπής, απλής κατασκευής, αξιοπιστίας και καλής τιμής, είναι τα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα.
Ένας από τους τρόπους εκκίνησης των μεγάλων σε ισχύ μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι η εκκίνηση, για μερικά δευτερόλεπτα, με σύνδεση των πηνίων του σε αστέρα,
πριν μεταβεί σε σύνδεση τριγώνου. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η πολύ μεγάλη τιμή
της έντασης του ρεύματος κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, αν αυτή γινόταν αμέσως σε
συνδεσμολογία τριγώνου. Η διαφορά στις δύο συνδεσμολογίες, για την ίδια τάση τροφοδοσίας που πρακτικά στην Ελλάδα είναι τα 400 volts, είναι η ισχύς εξόδου του μοτέρ. Στον
αστέρα είναι μικρότερη από ό,τι στο τρίγωνο. Προϋπόθεση βέβαια είναι η κατασκευή των
πηνίων του μοτέρ, ώστε να αντέχουν την τάση, και κατ’ επέκταση το ρεύμα, για σύνδεση
τριγώνου. Κάτι τέτοιο το βλέπουμε στο ταμπελάκι του μοτέρ.
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Υπάρχουν αρκετοί τρόποι υλοποίησης του αυτοματισμού, αλλά ένας από τους καλύτερους είναι αυτός του πιο πάνω σχεδίου.
Ρυθμίζουμε το χρονικό ρελέ καθυστέρησης έναρξης (Τ: delay on) έτσι ώστε τη στιγμή
της εναλλαγής από αστέρα σε τρίγωνο το ρεύμα να μην είναι υπερβολικά μεγάλο σε σύγκριση με το ονομαστικό. Όσο μεγαλύτερο είναι το μοτέρ τόσο περισσότερα και τα δευτερόλεπτα που χρειάζονται.
Το θερμικό ρυθμίζεται στο ονομαστικό ρεύμα του μοτέρ, αν μπει μετά ακριβώς τις
ασφάλειες, ή στο ονομαστικό διά τη ρίζα του 3 αν μπει όπως στο σχέδιο πιο πάνω.

Οπλισμένα τα ρελέ Ν και Υ: σύνδεση σε αστέρα.
Οπλισμένα τα ρελέ Ν και Δ: σύνδεση σε τρίγωνο.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του μοτέρ κάνουμε αμοιβαία αλλαγή
δυο οποιωνδήποτε εκ των φάσεων παροχής, δηλαδή την R με την S ή την S με την T ή την
R με την T. Αυτόματη αλλαγή φοράς περιστροφής μπορούμε να πετύχουμε με το κύκλωμα
που υπάρχει εδώ. Κι εδώ ο σύνδεσμος για τη σύνδεση αστέρα τρίγωνο και το ταμπελάκι
των μοτέρ. Η εναλλακτική λύση για την εκκίνηση του μοτέρ απευθείας σε συνδεσμολογία
τριγώνου είναι η χρήση ομαλού εκκινητή ή soft starter.

6.9.6 Ομαλή εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με χρήση soft starter
Τα ασύγχρονα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι τα πιο κοινά μοτέρ που
χρησιμοποιούνται παντού γιατί είναι απλά στην κατασκευή, αξιόπιστα και οικονομικά. Η
ρύθμιση των στροφών του ρότορά τους δεν είναι δυνατή αν δεν αλλάξει και η συχνότητα της τροφοδοσίας τους. Το εξάρτημα που χρησιμοποιείται γι’ αυτό τον σκοπό είναι
το inverter. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όμως όπου δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των
στροφών ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, επομένως δεν χρειαζό120
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μαστε ένα «ακριβό» inverter, αλλά επίσης δεν θέλουμε, κυρίως για λόγους κόστους, να
περάσουμε εφτά αγωγούς, να χρησιμοποιήσουμε τρία ρελέ, συν το χρονικό, για υλοποίηση
αυτοματισμού εκκίνησης αστέρα τρίγωνο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η εναλλακτική
λύση της χρήσης του συγκριτικά φθηνότερου ομαλού εκκινητή ή soft starter.
Με άλλα λόγια, το μοτέρ συνδέεται κατευθείαν σε συνδεσμολογία τριγώνου και για τα
πρώτα δευτερόλεπτα η τάση, και κατά συνέπεια το ρεύμα, περιορίζεται με ελεγχόμενη
σταδιακή αύξηση τους. Συνεπακόλουθα η ροπή και οι στροφές του μοτέρ αυξάνονται σταδιακά έως τις ονομαστικές στροφές του. Αν η ροπή που χρειάζεται κατά την εκκίνηση για
να ξεκινήσει το φορτίο είναι αρκετά μεγάλη, δεν συνιστάται η χρήση του soft starter, γιατί
αυτό είναι το μειονέκτημά του.

Εσωτερικά του soft starter.
Αριστερά φαίνονται τα ποτενσιόμετρα ελέγχου επιτάχυνσης,
επιβράδυνσης και ροπής στην πλακέτα ελέγχου.
Στη μέση τα δυο ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος και δεξιά το ρελέ.

6.9.7 Ο μετασχηματιστής
Ο μετασχηματιστής είναι μια συσκευή μετατροπής του επιπέδου της ηλεκτρικής εναλλασσόμενης τάσης (από μια τιμή σε άλλη τιμή της τάσης).
Με τη χρήση του μετασχηματιστή εξυπηρετούνται κυρίως η μεταφορά και η χρήση
της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από σύγχρονες
γεννήτριες γίνεται σε επίπεδα τάσης 15 kV-20 kV. Επίσης, η μεταφορά της ηλεκτρικής
ενέργειας γίνεται σε διαφορετικό επίπεδο τάσης (σε υψηλή τάση 150 kV ή υπερύψηλη
τάση 400 kV, 750 kV), και με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι απώλειες θερμότητας κατά
τη μεταφορά της. Τέλος, η χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στο πιο κατάλληλο επίπεδο για κάθε καταναλωτική συσκευή (χαμηλή τάση 230 V στην Ευρώπη ή
120 V στην Αμερική).
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Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται χαμηλότερες τάσεις από τα 230 V του δικτύου, όπως σε ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μικρές ηλεκτρικές
συσκευές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές.

Μονοφασικοί μετασχηματιστές.

Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εφαρμογές έχουν την ίδια
αρχή λειτουργίας:
Η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος p1 που εισέρχεται στον μετασχηματιστή εξέρχεται
από αυτόν p2, όμως με αλλαγμένο το επίπεδο της τάσης (αρχή διατήρησης της ισχύος):
Ένας μονοφασικός μετασχηματιστής αποτελείται από δύο (ή περισσότερα) τυλίγματα,
ηλεκτρικά ανεξάρτητα, όμως συνεζευγμένα μέσω ενός αμοιβαίου μαγνητικού πεδίου Φ
(Σχήμα 3.1.1). Το τύλιγμα 1 με Ν1 ελίγματα (σπείρες) ονομάζεται πρωτεύον και το τύλιγμα
2 με Ν2 ελίγματα ονομάζεται δευτερεύον. Η είσοδος της ηλεκτρικής ισχύος είναι από το
πρωτεύον και η έξοδός της είναι από το δευτερεύον.

Σχηματική παράσταση της αρχής λειτουργίας του ιδανικού μετασχηματιστή.

Ο λόγος μετασχηματισμού α ορίζεται ως ο λόγος των ελιγμάτων του πρωτεύοντος Ν1
προς τον αριθμό ελιγμάτων του δευτερεύοντος Ν2:
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Ο λόγος μετασχηματισμού είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα, ανάλογα
με το αν ο μετασχηματιστής υποβιβάζει ή ανυψώνει την τάση.
Ως πυρήνας του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, ή σίδηρος, ή και αέρας. Επειδή η μαγνητική διαπερατότητα του σιδήρου είναι πολύ υψηλότερη
από του αέρα, χρησιμοποιούνται περισσότερο οι μετασχηματιστές με πυρήνα σιδήρου.
Ο πυρήνας κατασκευάζεται από δέσμη λεπτών ελασμάτων, πάχους 0,3-0,5 mm, που
είναι ηλεκτρικώς μονωμένα μεταξύ τους με επιφανειακή μόνωση από ειδικό βερνίκι, με
σκοπό τη μείωση των δινορρευμάτων που επάγονται στον σίδηρο. Με αυτό τον τρόπο
μειώνονται και οι απώλειες λόγω δινορρευμάτων.

Σημείωση:
Τα δινορρεύματα ή ρεύματα Φουκώ (Foucault) είναι κυκλικά ρεύματα που επάγονται
σε αγώγιμα (μεταλλικά) σώματα. Τα ρεύματα αυτά προκαλούν τον ακουστικό θόρυβο του
μετασχηματιστή.
Τα τυλίγματα κατασκευάζονται από μονωμένους χάλκινους αγωγούς, που τυλίγονται
σε πολλές στρώσεις πάνω σε καλούπια και μετά συναρμολογούνται στους κορμούς.
Τα άκρα των τυλιγμάτων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος καταλήγουν σε
ακροδέκτες οι οποίοι στηρίζονται σε μια βάση από βακελίτη. Για κάθε ακροδέκτη χρησιμοποιείται ένα γράμμα ή και αριθμός:
οι ακροδέκτες του πρωτεύοντος συμβολίζονται με U-V ή A-B ή H1-H2, οι ακροδέκτες του
δευτερεύοντος συμβολίζονται με u-v ή a-b ή x1-x2.
Σε έναν ιδανικό μετασχηματιστή θεωρείται ότι ισχύουν οι ακόλουθες απλοποιητικές
παραδοχές:
Οι ωμικές αντιστάσεις των δύο τυλιγμάτων, r1 του πρωτεύοντος και r2 του δευτερεύοντος, είναι αμελητέες. Οι απώλειες θερμότητας (Joule) των δύο τυλιγμάτων αμελούνται.
Οι απώλειες του πυρήνα λόγω δινορρευμάτων αμελούνται.
Η ισότητα της εισερχόμενης p1 και της εξερχόμενης ισχύος p2 του ιδανικού μετασχηματιστή εξηγείται δεδομένου ότι έχουν αμεληθεί όλες οι απώλειές του (οι απώλειες θερμότητας στις ωμικές αντιστάσεις και στον πυρήνα).
Ο λόγος των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος ισούται με τον λόγο μετασχηματισμού α και ο λόγος των ρευμάτων ισούται με το αντίστροφο του λόγου μετασχηματισμού:

Στην πινακίδα του μετασχηματιστή αναγράφονται τα ονομαστικά μεγέθη, δηλαδή τα
ηλεκτρικά μεγέθη κανονικής λειτουργίας όπως τάση, ρεύμα, ισχύς, λόγος μετασχηματισμού.

Σημείωση: Στο συνεχές ρεύμα ο μετασχηματιστής δεν μπορεί να λειτουργήσει και συμπεριφέρεται σαν ανοιχτό κύκλωμα.
Ο πραγματικός μετασχηματιστής: έχει ωμικές αντιστάσεις των δύο τυλιγμάτων, r1 του
πρωτεύοντος και r2 του δευτερεύοντος. Έχει απώλειες θερμότητας (Joule) των δύο τυλιγμάτων. Έχει απώλειες του πυρήνα λόγω δινορρευμάτων.
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Όταν ο μετασχηματιστής λειτουργεί χωρίς φορτίο στο δευτερεύον (με ανοιχτό δευτερεύον) ενώ στο πρωτεύον έχει συνδεθεί η ονομαστική εναλλασσόμενη τάση V1, το ρεύμα
του δευτερεύοντος είναι μηδέν, Ι2 = 0. Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα μόνιμης κατάστασης Ιφ του πρωτεύοντος ονομάζεται ρεύμα διέγερσης και η τιμή του είναι στο 2-10% του
ονομαστικού ρεύματος.
Πίνακας 3.1 Πραγματική, άεργη και φαινόμενη ισχύς του μετασχηματιστή
Απορροφούμενη από το
Τροφοδοτεί στην
Σχέσεις μεταξύ τους
δίκτυο
κατανάλωση

Πραγματική
ισχύς

Άεργη ισχύς

Φαινόμενη
ισχύς

6.9.8 Έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής των επαγωγικών κινητήρων
Οι αυξανόμενες καθιστούν τον τομέα αυτό ελκυστικό για τις τεχνολογίες εκείνες που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση τόσο του λειτουργικού κόστους όσο και των επιπτώσεων
στο περιβάλλον.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας τεχνολογίας είναι και η χρήση μετατροπέων συχνότητας.
Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των μετατροπέων συχνότητας για τον έλεγχο άντλησης
σηματοδοτεί τη βασική μετάβαση από τη χρήση των βαλβίδων ελέγχου, ως την πιο συνηθισμένη πρακτική, στην οικονομική ρύθμιση της ροής υγρών. Λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας που γίνεται και του γενικότερου σχεδιασμού που ελαχιστοποιεί τις
ανάγκες συντήρησης, το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής ενός συστήματος άντλησης
ελεγχόμενου από μετατροπείς συχνότητας μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από
αυτό των αντλητικών συστημάτων με την παραδοσιακή τεχνολογία. Άλλα πλεονεκτήματα
της χρήσης των μετατροπέων συχνότητας είναι τα ομαλότερα ξεκινήματα και οι ομαλότερες αλλαγές στη ροή, ο πιο ακριβής έλεγχος κατά τη διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας
και η γρηγορότερη διάγνωση πιθανών προβλημάτων του συστήματος, πρoτού αυτά προλάβουν να έχουν κάποιο αντίκτυπο.
Όταν ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας τροφοδοτείται από το δίκτυο σταθερής
τάσης και συχνότητας στρέφεται µε µια ταχύτητα η οποία είναι λίγο µικρότερη από τη
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σύγχρονη. Η διαφορά της ταχύτητας από τη σύγχρονη εξαρτάται από το φορτίο, και είναι
τόσο µεγαλύτερη όσο υψηλότερη είναι η αντίσταση του δροµέα. Όµως, η λειτουργία του
κινητήρα µε µειωµένη ταχύτητα σηµαίνει αύξηση της ολίσθησης και των απωλειών χαλκού
στον δροµέα (P = sP ).
Ο έλεγχος της ταχύτητας των επαγωγικών κινητήρων επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους:
• Με τη ρύθµιση της ολίσθησης.
• Με τη ρύθµιση της σύγχρονης ταχύτητας.
Η ρύθµιση της ολίσθησης, για δεδοµένη ροπή φορτίου, επιτυγχάνεται µε τη µεταβολή
της αντίστασης του δροµέα στον κινητήρα δακτυλιοφόρου δροµέα και µε τον έλεγχο της
τάσης τροφοδοσίας στον κινητήρα βραχυκυκλωµένου κλωβού.
Η ρύθµιση της σύγχρονης ταχύτητας από τη σχέση: ns = 120 fe / P επιτυγχάνεται είτε
µε τη µεταβολή του αριθµού των πόλων του τυλίγµατος του στάτη είτε µε τη µεταβολή της
συχνότητας τροφοδοσίας.
Η βέλτιστη µέθοδος για τον έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής των επαγωγικών κινητήρων κάθε είδους είναι µε ρύθµιση της συχνότητας τροφοδοσίας του στάτη.
Έτσι, µεταβάλλεται η σύγχρονη ταχύτητα, δηλαδή η ταχύτητα περιστροφής των µαγνητικών πεδίων, και µαζί τους η ταχύτητα του κινητήρα.
Η σύγχρονη ταχύτητα που αντιστοιχεί στην ονοµαστική συχνότητα fb ονοµάζεται βασική (base).
Καθώς η συχνότητα των τάσεων τροφοδοσίας µπορεί να ρυθµιστεί σε τιµές µικρότερες
αλλά και µεγαλύτερες της ονοµαστικής, η ταχύτητα του κινητήρα µπορεί να µεταβληθεί
από το µηδέν µέχρι µια τιµή πολλαπλάσια της βασικής.
Το άνω όριο της ταχύτητας περιορίζεται από τη µηχανική αντοχή του κινητήρα.
Εκτός από την ευρεία περιοχή ρύθµισης της ταχύτητας, η µέθοδος εξασφαλίζει τη λειτουργία του κινητήρα µε µικρή ολίσθηση σε κάθε ταχύτητα.
Έτσι, ο βαθµός απόδοσης διατηρείται υψηλός.

Έλεγχος της ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα µε τη µεταβολή της συχνότητας, σε τιµές
µικρότερες από τη βασική, µε σταθερή τη µαγνητική ροή.

Αν και η µέθοδος ελέγχου της ταχύτητας µε τη ρύθµιση της συχνότητας προσφέρει
πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας απ’ όλες τις άλλες µεθόδους, η χρήση της έχει
γενικευτεί µόλις τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην κατασκευή των κατάλληλων
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µετατροπέων ισχύος, οι οποίοι ονοµάζονται αντιστροφείς (inverters), µε λογικό κόστος και
υψηλή αξιοπιστία. Στο ακόλουθο σχήμα εικονίζεται η δοµή του τριφασικού αντιστροφέα
πηγής τάσης.

Κυκλωµατική δοµή του τριφασικού αντιστροφέα πηγής τάσης.

Ο αντιστροφέας ονοµάζεται πηγής τάσης, επειδή τροφοδοτείται από µια πηγή συνεχούς τάσης. Η συνεχής τάση εισόδου του αντιστροφέα προέρχεται από την ανόρθωση
της τάσης του δικτύου, την οποία εξοµαλύνει ο πυκνωτής C. Οι αντιστροφείς που τροφοδοτούνται από πηγές συνεχούς ρεύµατος ονοµάζονται αντιστροφείς πηγής ρεύµατος και
χρησιµοποιούνται στον έλεγχο κινητήρων µεγάλης ισχύος. Οι έξι διακόπτες του αντιστροφέα πηγής τάσης είναι συνήθως MOSFET ισχύος (Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor) ή IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
Αντιπαράλληλα µε κάθε διακόπτη συνδέεται µια δίοδος, η οποία εξασφαλίζει την αµφίδροµη ροή της ισχύος µεταξύ της dc εισόδου και της ac εξόδου. Οι διακόπτες οδηγούνται
από το κύκλωµα ελέγχου, µε κάποια από τις πολλές τεχνικές διαµόρφωσης εύρους παλµού
PWM (Pulse Width Modulation).
Το χαρακτηριστικό όλων των τεχνικών PWM είναι η ρύθµιση εκτός από τη συχνότητα
και της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα. Όµως, οι διακόπτες του αντιστροφέα λειτουργούν µε µια συχνότητα fs, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από τη θεµελιώδη fe. Η συχνότητα fs ονοµάζεται συχνότητα µετάβασης (switching frequency). Ο κινητήρας, εξαιτίας της
επαγωγικής συµπεριφοράς του, φιλτράρει τις συνιστώσες υψηλής συχνότητας των ρευµάτων και ανταποκρίνεται µόνο στη θεµελιώδη συνιστώσα τους. Τα µικρά αρµονικά ρεύµατα
αυξάνουν τις απώλειες χαλκού και σιδήρου του κινητήρα.

6.10 Προδιαγραφές λειτουργίας ηλεκτρολογικών πινάκων
Α. Γενικά
Ηλεκτρολογικός πίνακας (switchgear and controlgear assembly) καλείται ένα από τα
βασικά δοµικά στοιχεία µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συγκεκριµένα, είναι ένα σύνολο
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ηλεκτρολογικά στοιχεία, συσκευές ελέγχου, µέ126
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τρησης και άλλες διατάξεις που συντίθενται σε ένα κοινό περίβληµα (panel) µε όλες τις
απαραίτητες εσωτερικές µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις υπό την ευθύνη του
κατασκευαστή.
Οι λόγοι της εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα που καθιστά της ύπαρξή του
απαραίτητη είναι:
• Η προστασία του χρήστη.
• Η ασφάλεια των ηλεκτρικών κυκλωµάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης από έκτακτα γεγονότα (π.χ. βραχυκύκλωµα).
• Η ηθεληµένη αποµόνωση κάποιου τµήµατος ή ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης για λόγους συντήρησης.
• Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η δηµιουργία αυτοµατισµών στην εγκατάσταση.
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (υλικό, µέγεθος κ.λπ.) κάθε πίνακα εξαρτώνται από
διάφορους παράγοντες, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι:
• Το δίκτυο διανοµής στο οποίο προορίζεται να εγκατασταθεί (π.χ. δίκτυο Χ.Τ).
• Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί (εξωτερικός, εσωτερικός, µε έντονη παρουσία σκόνης ή υγρασία, άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες).
• Η ισχύς, το είδος της παροχής (µονοφασική ή τριφασική) που θα τον τροφοδοτεί και
η λειτουργία που θα επιτελεί (διανοµή, έλεγχος κ.λπ.).
Με βάση τα παραπάνω, οι πίνακες χωρίζονται σε αντίστοιχες κατηγορίες έτσι ώστε
να επιλέγεται ο κατάλληλος για κάθε εφαρµογή. Σήµερα από κατασκευαστικής πλευράς
είναι είτε µεταλλικοί είτε χρησιµοποιείται αποσβενούµενο θερµοπλαστικό υλικό υψηλής
αντοχής.
Σχεδιαστικά µπορούµε να χωρίσουµε τους ηλεκτρολογικούς πίνακες διανοµής σε δύο
βασικές κατηγορίες: τους συνήθεις πίνακες διανοµής και τους πίνακες τύπου πεδίου.
Οι πρώτοι, οι οποίοι είναι οι πιο συνηθισµένοι, χρησιµοποιούνται στις περισσότερες
εγκαταστάσεις. Αποτελούνται από το πλαίσιο (περίβληµα) που τον οριοθετεί και τον προστατεύει από το εξωτερικό περιβάλλον, την πλάτη όπου στερεώνεται o ηλεκτρολογικός
εξοπλισµός και την αποσπώµενη µετώπη που καλύπτει τον εξοπλισµό αφήνοντας ελεύθερο µόνο το τµήµα χειρισµού του. Συνήθως για την κατασκευή τους, όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως, χρησιµοποιείται αποσβενούµενο θερµοπλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής ή
είναι µεταλλικοί.

6.10.1 Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρολογικών πινάκων
Οι σηµαντικότερες ηλεκτρολογικές διατάξεις που µπορεί να συναντηθούν στο εσωτερικό ενός ηλεκτρολογικού πίνακα είναι οι ασφάλειες τήξης, οι µικροαυτόµατοι διακόπτες
ισχύος, οι διακόπτες διαρροής έντασης, οι ηλεκτρονόµοι αυτοµατισµών, οι θερµικοί ηλεκτρονόµοι υπερέντασης και οι χρονοδιακόπτες.
Οι µικροαυτόµατοι είναι µεταγενέστεροι από τις ασφάλειες τήξης και χρησιµοποιούνται για προστασία έναντι υπερεντάσεων. Το βασικό πλεονέκτηµά τους έναντι των ασφαλειών τήξης είναι ότι δεν καταστρέφονται µε την πρώτη ενεργοποίησή τους.
Στο εσωτερικό τους φέρουν ένα θερµικό στοιχείο για την προστασία από υπερφορτίσεις και ένα µαγνητικό στοιχείο για την προστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων. Επιπλέον
διαθέτουν έναν διακόπτη χειρισµού για να γίνεται δυνατή η χειροκίνητη ενεργοποίηση ή
απενεργοποίησή του για άλλους µη δυσµενείς λόγους (π.χ. εργασίες συντήρησης).
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Αρχικά χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις ηλεκτροκινητήρων, αλλά
στη συνέχεια, µε τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, η χρήση τους επεκτάθηκε σε όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις, αντικαθιστώντας τις ασφάλειες τήξης που µέχρι τότε ήταν αποκλειστικό µέσο για την προστασία έναντι υπερεντάσεων.
Διακρίνονται σε µονοπολικούς ή τριπολικούς, ανάλογα µε το αν προορίζονται για την
προστασία µονοφασικού ή τριφασικού κυκλώµατος τροφοδοσίας.
Οι διακόπτες διαρροής έντασης ή ρελέ διαρροής είναι διατάξεις διαφορικού ρεύµατος
και σκοπός της εγκατάστασής τους είναι η διακοπή του ρεύµατος, όταν για οποιονδήποτε
λόγο δηµιουργηθεί διαρροή (π.χ. εξαιτίας ηλεκτροπληξίας).
Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεχή σύγκριση της έντασης στον αγωγό της φάσεως
µε την ένταση στον ουδέτερο αγωγό (στο µονοφασικό ρεύµα). Όταν η διαφορά υπερβεί
την τιµή αναφοράς, τότε οι επαφές της διάταξης ανοίγουν, αποµονώνοντας µε αυτό τον
τρόπο την εγκατάσταση από την τροφοδοσία. Η τιµή αναφοράς που επιλέγεται συνήθως
για να έχουµε προστασία έναντι επαφής είναι έως και 30 mA. Η ύπαρξή της δεν αποτελεί
µέτρο πλήρους προστασίας και συνεπώς πρέπει να συνοδεύεται και από τα υπόλοιπα προβλεπόµενα µέσα προστασίας. Δοµικά αποτελείται από έναν αισθητήρα ο οποίος υπολογίζει το διανυσµατικό άθροισµα των ρευµάτων και έναν ηλεκτρονόµο µέτρησης που συγκρίνει το άθροισµα εισόδου µε την τιµή αναφοράς, ανοίγοντας όταν χρειαστεί τις αντίστοιχες
ηλεκτρικές επαφές, αποµονώνοντας µε αυτό τον τρόπο το σύστηµα από την τροφοδοσία.
Οι ΔΔΕ διαθέτουν και ένα µπουτόν «test» το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται συχνά (κάθε µήνα) για να είναι ο διακόπτης πάντοτε σε ετοιµότητα. Στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν ΔΔΕ πρέπει να προσεχτεί
ώστε να µη γίνεται πουθενά µετά τον διακόπτη σύνδεση του ουδέτερου µε τον αγωγό
γείωσης.
Οι ηλεκτρονόμοι χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές όπου είναι επιθυµητή η δηµιουργία
αυτοµατισµών ή ο χειρισµός κυκλωµάτων, συσκευών και µηχανηµάτων από απόσταση.
Ένας ηλεκτρονόµος αποτελείται από ένα πηνίο που όταν τροφοδοτείται έλκει έναν µεταλλικό οπλισµό. Πάνω από τον µεταλλικό οπλισµό είναι αρθρωµένος ένας αριθµός από
ανεξάρτητες µεταξύ τους επαφές. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην αρχή που θα
παρουσιαστεί στη συνέχεια.
Η τροφοδότηση του πηνίου µε ονοµαστική τάση έχει ως αποτέλεσµα την έλξη του
πηνίου, το οποίο ωθεί κάποιες επαφές να ανοίξουν και τις υπόλοιπες να κλείσουν.
Οι επαφές µένουν στις νέες τους θέσεις όσο διαρκεί η τροφοδοσία του πηνίου, και όταν
αυτή σταµατήσει επανέρχονται στην αρχική τους θέση.
Ο θερµικός ηλεκτρονόµος υπερέντασης είναι ένα διαδεδοµένο είδος ηλεκτρονόµου
που συναντάµε συχνά στους ηλεκτρολογικούς πίνακες βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
όπου γίνεται εκτενής χρήση ηλεκτρικών κινητήρων µεγάλης ισχύος.
Σκοπός της τοποθέτησής τους είναι η αποφυγή υπερθερµάνσεων, και είναι το συνηθέστερο είδος προστασίας των κινητήρων. Επιπρόσθετα, από τους απλούς ηλεκτρονόµους
διαθέτουν ένα διµεταλλικό έλασµα το οποίο θερµαίνεται ανάλογα µε το ρεύµα που εισέρχεται στον κινητήρα. Εάν αυτό ξεπεράσει κάποιο προκαθορισµένο όριο, τότε εξαιτίας της
θερµότητας το διµεταλλικό έλασµα κάµπτεται, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η απόζευξη του ηλεκτρονόµου από την τροφοδοσία.
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Οι ηλεκτρονόµοι διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος τροφοδοσίας τους
(συνεχής ή εναλλασσόµενη), την ισχύ τροφοδοσίας τους και τον αριθµό των βοηθητικών
επαφών που µπορούν να δεχθούν.

6.10.2 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µεγέθη ηλεκτρολογικού πίνακα
Ονοµαστική τάση λειτουργίας (Ue) ενός κυκλώµατος του πίνακα καλείται η τάση που
προορίζεται να τον τροφοδοτεί ανάλογα µε την εφαρµογή για να λειτουργεί φυσιολογικά. Σε τριφασικά συστήµατα η ονοµαστική τάση δίνεται σε πολική µορφή (δηλαδή τάση
µεταξύ δύο οποιωνδήποτε φάσεων του κυκλώµατος). Ο κατασκευαστής του ηλεκτρολογικού πίνακα υποδεικνύει τα όρια που επιτρέπεται να έχει η τάση τροφοδοσίας για τη
σωστή λειτουργία των κυκλωµάτων ισχύος και των υπόλοιπων. Σε κάθε περίπτωση, αυτά
τα όρια πρέπει να είναι τέτοια ώστε η τάση στους ακροδέκτες των κυκλωµάτων ελέγχου
των δοµικών στοιχείων του πίνακα να διατηρείται στις τιµές που διευκρινίζονται στις
σχετικές προδιαγραφές υπό φυσιολογικές συνθήκες φορτίου.
Η ονοµαστική τάση µόνωσης είναι η τιµή της τάση που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή των δοκιµών διηλεκτρικής αντοχής και µήκους ερπυσµού. Σε κάθε περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει την ονοµαστική τάση λειτουργίας σε µόνιµη κατάσταση και παροδικά το 110% της τιµής της. Σε τριφασικά κυκλώµατα δίνεται σε πολική µορφή, όπως
συµβαίνει και στην ονοµαστική τάση λειτουργίας.
Ονοµαστική κρουστική τάση αντοχής (Uimp) (ενός κυκλώµατος του πίνακα) είναι η
µέγιστη τιµή της κρουστική τάσης, τυποποιηµένης µορφής και πολικότητας, που µπορεί να
υποβληθεί σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα χωρίς να δηµιουργηθούν σφάλµατα υπό διευκρινισµένες συνθήκες και τηρώντας απαραίτητα τις αποστάσεις (διάκενα) ασφαλείας µεταξύ
αγώγιµων στοιχείων (clearances). Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να είναι ίση ή µεγαλύτερη από τις τιµές των πιθανών παροδικών υπερτάσεων που µπορεί να λάβουν χώρα στο
σύστηµα όπου ο ηλεκτρολογικός πίνακας εγκαθίσταται.
Το ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας ενός ηλεκτρολογικού πίνακα υποδεικνύεται από
τον κατασκευαστή του ανάλογα µε τα ονοµαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών στοιχείων που ενσωµατώνονται σε αυτόν και εκφράζει το ρεύµα που πρέπει να
διαρρέει τον πίνακα για να λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτό το ρεύµα πρέπει να διαρρέει τα
κυκλώµατα του πίνακα χωρίς να προκαλεί µη φυσιολογική αύξηση θερµοκρασίας σε διάφορα τµήµατά του.
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των παραγόντων που το καθορίζουν δεν υπάρχουν τυποποιηµένες αντιπροσωπευτικές τιµές.
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (ΙCW) (ενός κυκλώµατος του πίνακα) υποδεικνύεται
από τον κατασκευαστή και εκφράζει την ενεργό τιµή (r.m.s) του ρεύµατος βραχυκύκλωσης
που µπορεί να διαρρέει το κύκλωµα για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα χωρίς να δηµιουργήσει σφάλµατα στη λειτουργία του υπό καθορισµένες συνθήκες. Αν δεν αναφέρει διαφορετικό
ο κατασκευαστής, αυτό το χρονικό διάστηµα θεωρείται ίσο µε 1 sec. Αν το χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο του 1 sec o κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να το αναγράφει
µαζί µε το ρεύµα βραχυκύκλωσης. Για ρεύµα εναλλασσόµενης µορφής το ρεύµα βραχυκύκλωσης ισούται µε την ενεργό τιµή (r.m.s) της εναλλασσόµενης συνιστώσας του ρεύµατος
βραχυκύκλωσης και υποθέτουµε ότι η υψηλότερη τιµή ρεύµατος που υπάρχει πιθανότητα
να εµφανιστεί στο κύκλωµα δεν ξεπερνά n φορές αυτή την τιµή. Η σταθερά n βρίσκεται με
τη χρήση πίνακα.
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Τo ονοµαστικό µέγιστο ρεύµα αντοχής ορίζεται από τον κατασκευαστή και ισούται µε
τη µέγιστη τιµή ρεύµατος που το κύκλωµα µπορεί να αντέξει σε ικανοποιητικό βαθµό υπό
συγκεκριµένες συνθήκες.
Το εξαρτηµένο ρεύµα βραχυκύκλωσης ορίζεται από τον κατασκευαστή και είναι η τιµή
ενός ενδεχόµενου ρεύµατος βραχυκύκλωσης που µπορεί να αντέξει ικανοποιητικά ένα
κύκλωµα το οποίο προστατεύεται, όπως υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή, από διατάξεις ή συσκευές προστασίας έναντι βραχυκυκλώµατος, όπως είναι οι ασφάλειες τήξης ή
οι µικροαυτόµατοι διακόπτες.
Η σταθερά ποικιλοµορφίας χαρακτηρίζει έναν ηλεκτρολογικό πίνακα ή ένα τµήµα του
που αποτελείται από παραπάνω από ένα κυκλώµατα ισχύος. Συγκεκριµένα, είναι µια σταθερά που η τιµή της εξαρτάται από το ποσοστό του αθροιστικού ρεύµατος όλων των κυκλωµάτων ισχύος του ηλεκτρολογικού πίνακα ή τµήµατος αυτού για κάθε χρονική στιγµή.
Όταν ο κατασκευαστής ορίζει µια τιµή σε αυτή τη σταθερά, αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή της δοκιµής επαλήθευσης ορίων ανύψωσης θερµοκρασίας.
Η ονοµαστική συχνότητα σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή και είναι η συχνότητα στην οποία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ο ηλεκτρολογικός πίνακας υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αν ο εξοπλισµός που ενσωµατώνεται σε έναν
ηλεκτρολογικό πίνακα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε διαφορετικές συχνότητες από το
υπόλοιπο σύστηµα, πρέπει να αναγράφεται η ονοµαστική συχνότητα κάθε κυκλώµατος.
Η συχνότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πίνακα πρέπει να διατηρείται εντός
ορίων. Αν δεν αναφέρει τίποτα διαφορετικό ο κατασκευαστής, αυτά τα όρια ισούνται µε
±2% απόκλιση από την ονοµαστική τιµή της.
Η διηλεκτρική αντοχή είναι η µέγιστη πεδιακή ένταση που µπορεί να υποστεί ένα υλικό
χωρίς να απολέσει τη µονωτική ικανότητά του. Το µέγεθος της διηλεκτρικής αντοχής χαρακτηρίζει κάθε υλικό και συνήθως εκφράζεται σε kV/cm.

6.10.3 Στοιχεία του πίνακα που απαιτείται να αναγράφονται από τον κατασκευαστή
Σε κάθε προϊόν που ακολουθεί τις προδιαγραφές ΙΕC πρέπει να τοποθετηθεί ετικέτα σε
τέτοιο σηµείο της επιφάνειάς του, έτσι ώστε τα αναγραφόµενα να είναι ορατά και ευανάγνωστα.
Συγκεκριµένα, τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να αναγράφονται είναι τα εξής:
Ο λογότυπος ή το όνοµα του κατασκευαστή, ο κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος
(designation or identification number), το πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του, δηλαδή το IEC 60439, ο τύπος του ρεύµατος κανονικής λειτουργίας (συνεχές
ή εναλλασσόµενο − και στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αναγράφεται και η συχνότητα),
η ονοµαστική τάση λειτουργίας, η µέγιστη τάση µόνωσης, η µέγιστη τιµή ρεύµατος που
µπορεί να δεχτεί σε περίπτωση µη φυσιολογικής λειτουργίας (βραχυκύκλωµα), ο βαθµός
προστασίας περιβληµάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και διατάξεων (κωδικός IP), μέτρα για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, συνθήκες λειτουργίας για εξωτερική ή εσωτερική χρήση ή για άλλες ειδικές συνθήκες, ο τύπος της γείωσης για το οποίο
έχει σχεδιαστεί, η µορφή του εσωτερικού χώρου, οι τύποι των ηλεκτρικών συνδέσεων των
λειτουργικών µονάδων, το περιβάλλον για το οποίο προορίζεται το προϊόν (Α ή Β) [περιβάλλον Α: ιδιωτικές ή βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα χαµηλής τάσης, περιβάλλον
Β: δηµόσιες εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης (π.χ. εµπορικές εγκαταστάσεις) και κάποιες
µικρές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις].
130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 • ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

6.10.4 Ασφαλής τάση επαφής σε περιπτώσεις σφαλµάτων
Από πειράµατα διαπιστώθηκε, σύµφωνα και µε τη δηµοσίευση του IEC 364.4.4.1, ότι µέχρι τις πιο κάτω τάσεις δεν υπήρξαν σοβαρά ατυχήµατα:
VAC= 50 V ενεργός τιµή, 50 Hz και
VDC= 120 V συνεχής τάση.
Αυτές οι τιµές ισχύουν για άπειρο χρόνο επαφής.
Επιτρέπεται δε να ισχύουν µόνο σε περίπτωση σφάλµατος, δηλαδή δεν πρέπει να
σχεδιάζει κανείς συσκευές όπου υπό κανονική λειτουργία τάσεις 50 V Ε.Ρ. ή 120 V Σ.Ρ.
εφαρµόζονται συνεχώς στο ανθρώπινο σώµα.
Για υψηλότερες τάσεις οι χρόνοι επαφής είναι περιορισµένοι.
Πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι τάσεις επαφής µεγαλύτερες των 50 V, π.χ. 110 V,
µπορούν κάλλιστα να εµφανιστούν σε µεταλλικά περιβλήµατα ουδετερουµένων συσκευών
κατά τη διάρκεια σφαλµάτων.
Το πρότυπο HD384 επιτρέπει µέγιστους χρόνους απόζευξης 5 sec, σε στέρεο σφάλµα
ως προς τη γη, σε ουδετερωµένα συστήµατα.
Αντίθετα, οι κανονισµοί VDE 100/410 επιτρέπουν 5 sec γενικά, ειδικά όµως µόνο 0,2
sec σε κυκλώµατα πριζών µέχρι 35 A και φορητές συσκευές.
∆ηλαδή, εκεί όπου εγκυµονούν συχνά µεγάλοι κίνδυνοι οι κανονισµοί VDE επιτρέπουν
0,2 sec.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι τάσεις επαφής σε σφάλµατα περιορίζονται συνήθως
ακόµα και σε δυσµενείς περιπτώσεις στα 110 V, που αντιστοιχούν σε διάρκεια 0,2 sec.

6.10.5 Προστασία κατά της ηλεκτροπλήξιας
Η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από τη δοµή του δικτύου. Έτσι, π.χ., οι
τρόποι προστασίας είναι διαφορετικοί στο δηµόσιο δίκτυο, που τροφοδοτεί καταναλωτές
ΧΤ, απ’ ό,τι σε δίκτυο ΧΤ σε ένα εργοστάσιο µε υγρό περιβάλλον.
Παρακάτω θα αναφερθούµε κυρίως στην προστασία σε δίκτυα, όπως το δηµόσιο δίκτυο και τα βιοµηχανικά δίκτυα ΧΤ µε γειωµένο ουδέτερο, ΤΝ δίκτυα (Terre-Neutral).
Η δοµή του δικτύου διανοµής ΧΤ της ∆ΕΗ είναι η αφετηρία για τον προσδιορισµό των
τρόπων και µέσων προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας σε εγκαταστάσεις καταναλωτών.
Το δίκτυο ΧΤ τροφοδοτείται συνήθως από µετασχηµατιστές συνδεσµολογίας Δyn ή Y
zn, µε αγείωτη τη µέση τάση και γειωµένο ουδέτερο στη χΤ.
Από τον ΜΣ ξεκινούν µία ή περισσότερες ασφαλισµένες γραµµές και διακλαδίζονται
ακτινικά στους καταναλωτές. Τα δίκτυα διανοµής ΧΤ στην Ελλάδα είναι ακτινικά.
Ηλεκτροπληξία µπορεί να επέλθει µε άµεση ή έµµεση επαφή του ανθρώπου µε ένα
κύκλωµα.
Άµεση επαφή έχουµε όταν ακουµπήσει κανείς ηλεκτροφόρο αγωγό.
Έµµεση επαφή έχουµε όταν, λόγω καταστροφής της µόνωσης, µεταλλικά, αγείωτα
µέρη τεθούν υπό τάση, οπότε η επαφή µε αυτά µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μια άλλη περίπτωση ηλεκτροπληξίας, µε έµµεση επαφή, µπορεί να προκύψει όταν,
µετά από σφάλµα σε εγκατάσταση, τα ρεύµατα που ρέουν στη γη προκαλούν µεγάλες
πτώσεις τάσης στο έδαφος.
Έτσι, ένα άτοµο που πατάει στο έδαφος υποβάλλεται σε µια τάση µεταξύ των δύο ποδιών του, τη βηµατική τάση, που µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
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∆ιακρίνουµε τρεις (3) τάσεις σε σφάλµατα:
Τάση σφάλµατος VF είναι η τάση του µεταλλικού περιβλήµατος µιας συσκευής ως προς
το σηµείο δυναµικού, δηλαδή το δυναµικό σε άπειρο βάρος στη γη ή άπειρη απόσταση
από την εγκατάσταση, π.χ. 100 m.
Τάση επαφής, VB, είναι η τάση που εφαρµόζεται στο ανθρώπινο σώµα, δηλαδή είναι
µέρος της τάσης σφάλµατος, VF.
Βηµατική τάση, VS, είναι η τάση που εφαρµόζεται µεταξύ των ποδιών ενός ανθρώπου
για ένα βήµα ενός µέτρου, στη διεύθυνση µέγιστης µεταβολής δυναµικού.
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6.10.6 Μέθοδοι προστασίας
Μια εγκατάσταση θεωρείται ασφαλής για ανθρώπους όταν η τάση λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 50 V στο συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα (ενεργός τιµή).
Για τάση λειτουργίας πάνω από 50 V πρέπει να αποκλείεται η τυχαία επαφή µε τα υπό
τάση µέρη και, επιπρόσθετα, να ικανοποιείται µία τουλάχιστον από τις πιο κάτω συνθήκες:
α) Το ρεύµα διαµέσου του ανθρώπινου σώµατος στην περίπτωση ατυχήµατος να µην
υπερβαίνει τα 0,5 mA (ενεργός τιµή). Αυτό όταν πρόκειται για συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα µέχρι 60 Hz.
β) Η τάση επαφής να µην υπερβαίνει τα 50 V.
γ) Τάση επαφής πάνω από 50 V να µην µπορεί να διατηρηθεί για χρόνους µεγαλύτερους των 5 sec, π.χ. η τάση των 230 V.
Τα µέτρα προστασίας που ικανοποιούν τις πιο πάνω συνθήκες είναι γενικά:
• Χαµηλή τάση λειτουργίας (<50 V), υποβιβασµένη τάση, διπλή µόνωση, περίφραξη ή
περίβληµα στα κυκλώµατα, εγκατάσταση σε µονωµένο δάπεδο, γαλβανική αποµόνωση, ουδετέρωση, γείωση µέσω διακόπτη διαφυγής τάσης, χρήση διακόπτη διαφυγής ρεύµατος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει συνδυασµός των παραπάνω. Η επιλογή της
µεθόδου προστασίας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνεται από τον διανοµέα
ηλεκτρικής ενέργειας, τη ∆ΕΗ, εκτός από το πρότυπα HD384 που απαιτεί µια συγκεκριµένη µέθοδο.

6.10.7 Προστασία µε διακόπτες διαφυγής τάσης (∆∆Τ)
Ο διακόπτης διαφυγής τάσης παρακολουθεί την τάση ως προς γη των µεταλλικών περιβληµάτων όπου είναι συνδεδεµένος, και αν αυτή υπερβεί τα 50 V τότε αποσυνδέει το
κύκλωµα σε όλους τους πόλους (φάσεις και ουδέτερο, αν υπάρχει).
Το γειωµένο άκρο του ∆∆Τ συνδέεται µε ιδιαίτερο ηλεκτρόδιο γείωσης, που δεν πρέπει
να είναι συνδεδεµένο µε τη γείωση του ουδέτερου του ΜΣ.
Επίσης, οι δύο γειώσεις δεν πρέπει να αλληλοεπηρεάζονται. Γι’ αυτό απαιτείται µεταξύ
τους απόσταση 20 m περίπου.
Επιτρέπεται η χρήση του ∆∆Τ σε συνδυασµό µε ουδετέρωση ή άµεση γείωση.
Η χρήση του ∆∆Τ ως γενική (κύρια) µέθοδος προστασίας επιτρέπεται µόνο (αν συµφωνεί η ∆ΕΗ) σε περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται η ουδετέρωση, και µάλιστα όταν η άµεση
γείωση είναι δαπανηρή.

6.10.8 Προστασία µε διακόπτες διαφυγής έντασης (∆∆Ε)
Ο διακόπτης διαφυγής έντασης παρακολουθεί το ρεύµα διαρροής ως προς τη γη.
Αν αυτό υπερβεί µία τιµή, συνήθως 30 mA, τότε αποζεύγει το κύκλωµα σε όλους τους
πόλους, δηλαδή στις φάσεις και στον ουδέτερο, σε 0,2 sec περίπου.
Το Σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζει µια τριφασική εγκατάσταση µε ∆∆Ε και άµεση
γείωση.
Ο ∆∆Ε έχει ως βασικό στοιχείο του έναν αθροιστικό µετασχηµατιστή ρεύµατος τύπου
δακτυλίου.
Στο πρωτεύον περνούν τα ρεύµατα των φάσεων Ι3, Ι2,Ι3, και του ουδέτερου ΙΝ.
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Στο δευτερεύον περνά ένα ρεύµα ανάλογο του αλγεβρικού αθροίσµατος των τεσσάρων ρευµάτων.
Αν δεν υπάρχει διαρροή, τότε το άθροισµα των ρευµάτων είναι µηδέν, γιατί το ρεύµα
των τριών φάσεων επιστρέφει µέσω του ουδετέρου.
Το δευτερεύον του ΜΣ έντασης δεν έχει ρεύµα. Ι1+Ι2+Ι3-ΙΝ=0.
Αν υπάρχει σφάλµα ως προς γη, το άθροισµα των ρευµάτων των φάσεων και του ουδέτερου είναι ίσο µε το ρεύµα σφάλµατος ΙF. Ι1+Ι2+Ι3-ΙΝ=ΙF.
Ο ∆∆Ε επιτρέπεται να µπαίνει ως γενικό (κύριο) µέσο προστασίας σε δίκτυα µε άµεση
γείωση, όπου η απαιτούµενη µικρή αντίσταση γείωσης δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
Αυτό εφόσον το επιτρέψει η ∆ΕΗ.
Επιτρέπεται να µπαίνει σε δίκτυα µε γενική προστασία την ουδετέρωση.
Μπαίνει µετά τις ασφάλειες του πίνακα διανοµής.
Προστατεύει δηλαδή όλη την εγκατάσταση.
Οι ∆∆Ε που προσφέρονται στο εµπόριο είναι ρυθµισµένοι για απόζευξη ρευµάτων
σφάλµατος:
ΙF = 10mA... 1000mA. Τα χαρακτηριστικά τους είναι δύο:
• Το ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα Ι∆Ν: Είναι το ρεύµα στο οποίο αναφέρονται οι χρόνοι απόζευξης.
Για ΙF = I∆Ν ο χρόνος είναι τάξης µεγέθους 0,1 sec.
• Το ονοµαστικό ρεύµα ΙΝ είναι το ρεύµα των φάσεων στο οποίο αντέχουν συνεχώς.

∆ιακόπτες διαφυγής µε Ι∆Ν = 30 mA προσφέρουν προστασία επίσης στην περίπτωση
που γίνεται άµεση επαφή ανθρώπου µε γυµνό αγωγό (π.χ. χέρι στη φάση και πόδια στη γη).
∆εν προσφέρουν όµως πάντα προστασία στην περίπτωση που άνθρωπος θα βραχυκυκλώσει µε τα χέρια του τη φάση και τον ουδέτερο, π.χ. το δεξί χέρι στη φάση και το
αριστερό χέρι στον ουδέτερο, γιατί το κύριο µέρος του ρεύµατος σφάλµατος περνά από
το σώµα και όχι από τον ∆∆Ε.
Σε αντιδιαστολή µε τους ∆∆Τ, έχουµε εδώ και προστασία κατά της πυρκαγιάς, γιατί
περιορίζεται άµεσα το ρεύµα διαρροής προς τη γη.
Οι ∆∆Ε (των 30 mA) συστήνονται πάντα σε καταναλωτές µε ουδετέρωση και ιδιαίτερα
εκεί όπου, λόγω συνθηκών, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
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∆εν πρέπει όµως να ενθαρρύνονται οι τεχνίτες να δουλεύουν υπό τάση σε κυκλώµατα
µε επικίνδυνες τάσεις, έστω και αν υπάρχει η προστασία του ∆∆Ε.
Μια µικρότερη ένταση του διαφορικού ρεύµατος, π.χ. 10 mA, είναι µεν πιο επιθυµητή
από τα 30 mA, αλλά ο ∆∆Ε είναι τόσο ευαίσθητος που καµιά φορά η απόζευξη γίνεται
χωρίς σφάλµα.
Προσοχή: Σε πολλά παράλληλα κυκλώµατα µε ∆∆Ε οι ουδέτεροι δεν πρέπει να είναι
συνδεδεµένοι µετά τους ∆∆Ε.
Μειονέκτηµα του ∆∆Ε είναι η περιορισµένη ετοιµότητά του. Όταν αυτός δεν συντηρείται, θεωρείται µειωµένη η αξιοπιστία του.
Γι’ αυτό και δεν έχει προταθεί ως γενική (αποκλειστική) µέθοδος προστασίας.
Πρέπει να δοκιµάζεται τακτικά, κάθε έξι µήνες.
Παρατήρηση: Αν ο διακόπτης διαφυγής έντασης πέφτει, δηλαδή δεν µπορεί να κρατηθεί σε κατάσταση εντός, τότε υπάρχει διαρροή ή γεφύρωση µε τη γη ή στη φάση ή στον
ουδέτερο.
Το ίδιο, δηλαδή πτώση του ∆∆Ε, συµβαίνει αν µετά το ∆∆Ε έχει γειωθεί ουδέτερος,
πράγµα που δεν επιτρέπεται.

6.11 Ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος
Τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία ηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία, στον έλεγχο και στη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια διάταξη ηλεκτρονικών ισχύος αναφέρεται και ως µετατροπέας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη για την επεξεργασία της ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει από το γεγονός
ότι η ηλεκτρική ισχύς παρέχεται µε σταθερά χαρακτηριστικά. Συνήθως η διαθέσιµη πηγή
ισχύος (δίκτυο ισχύος) είναι µια τριφασική πηγή σταθερής τάσης και συχνότητας.
Όταν οι απαιτήσεις του φορτίου δεν είναι συµβατές µε τα χαρακτηριστικά του διαθέσιµου δικτύου είναι αναγκαία η χρήση ενός µετατροπέα ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.Η.Ε.).
Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το γενικό λειτουργικό διάγραµµα του Μ.Η.Ε.
Η διάταξη ισχύος µορφοποιεί κατάλληλα τις παραµέτρους εξόδου (τάση, ένταση, συχνότητα), έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του φορτίου.
Από τη συνολικά παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εναλλασσόµενη µορφή, ένα ποσοστό της τάξης από 30% ως 40%, το οποίο αυξάνεται συνεχώς, υφίσταται κάποιου είδους
µετατροπή.
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6.11.1 Μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας
Στη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν αρχικά (πριν από το 1900)
ηλεκτροµηχανικοί µετατροπείς, οι οποίοι ονοµάζονται και στρεφόµενοι µετατροπείς.
Οι στρεφόµενοι µετατροπείς υλοποιούνται µε τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρικών µηχανών, οι οποίες λειτουργούν ως γεννήτριες ή κινητήρες.
Ειδικότερα, ο στρεφόµενος µετατροπέας που εξασφαλίζει τη µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή αποτελείται από µια µηχανή συνεχούς ρεύµατος (dc) και µια
µηχανή εναλλασσόµενου ρεύµατος (ac).
Η διάταξη του στρεφόµενου µετατροπέα παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί.
Η µηχανή εναλλασσοµένου ρεύµατος τροφοδοτείται από το διαθέσιµο ac δίκτυο και
λειτουργεί ως κινητήρας.
Ο κινητήρας εξαναγκάζει σε περιστροφή τη µηχανή συνεχούς ρεύµατος, η οποία λειτουργεί ως γεννήτρια.
Ο µετατροπέας του Σχήματος µπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, για τη µετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόµενη. Τότε, η µηχανή συνεχούς ρεύµατος λειτουργεί
ως κινητήρας και η µηχανή εναλλασσοµένου ρεύµατος ως γεννήτρια.
Οι στρεφόµενοι µετατροπείς, αν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές πολύ
µεγάλης ισχύος, παρουσιάζουν πολλά µειονεκτήµατα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:
• Έχουν µεγάλο όγκο και βάρος, εποµένως απαιτούν µεγάλο χώρο για την εγκατάστασή τους.
• Προκαλούν θορύβους και ταλαντώσεις στις επιφάνειες στήριξης.
• Απαιτούν συντήρηση, εξαιτίας των κινούµενων µερών τους.
• Κατά τη µετατροπή της ενέργειας υπάρχουν µεγάλες απώλειες ισχύος, µε αποτέλεσµα ο βαθµός απόδοσης να είναι µικρός. Ο ολικός βαθµός απόδοσης του στρεφόµενου µετατροπέα προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού απόδοσης κάθε ηλεκτρικής µηχανής.
• Εξαιτίας της αδράνειας των στρεφόµενων µαζών τους δεν παρουσιάζουν καλή δυναµική συµπεριφορά. Η δυναµική συµπεριφορά αναφέρεται στη διαταραχή της
τάσης εξόδου του µετατροπέα, εξαιτίας µιας ισχυρής και απότοµης µεταβολής κάποιας παραµέτρου, όπως η τάση εισόδου ή το φορτίο.
Τα µειονεκτήµατα των στρεφόµενων µετατροπέων υπερνικήθηκαν µε την ανάπτυξη
των στατών µετατροπέων, δηλαδή µετατροπέων χωρίς κινούµενα µέρη.
Στους στατούς µετατροπείς η επεξεργασία της ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται µε
τη χρήση διακοπτών.
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Στρεφόµενος µετατροπέας της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή.

Η µεγάλη ανάπτυξη των στατών µετατροπέων ισχύος σηµειώθηκε µετά το έτος 1958.
Το 1958 κατασκευάστηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες από την General Electric ο ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου (SCR), ο οποίος αναφέρεται καταχρηστικά και ως thyristor.
Ο SCR προκάλεσε στην τεχνική των ηλεκτρονικών ισχύος την επανάσταση που επέφερε
το transistor οκτώ χρόνια νωρίτερα στα ηλεκτρονικά ελέγχου. Έτσι, ο SCR κυριάρχησε
στους µετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτοπίζοντας τους στρεφόµενους µετατροπείς
και τους διακόπτες υδραργύρου.
Η πρόοδος που σηµειώνεται τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη νέων ηµιαγωγών
διακοπτών ισχύος έχει οδηγήσει σε µεγάλη ανάπτυξη τον τοµέα των συστηµάτων ισχύος,
ανοίγοντας νέα πεδία εφαρµογών.
Οι νέες τεχνολογίες κατασκευής των ηµιαγωγών διακοπών προσφέρουν σήµερα στοιχεία ικανά να χειριστούν υψηλές τάσεις και ρεύµατα σε µεγάλες ταχύτητες και ταυτόχρονα µε απλό τρόπο ελέγχου.
Οι διακόπτες αυτοί, κυρίως ειδικοί τύποι transistors, έχουν εκτοπίσει τον SCR από τις
εφαρµογές χαµηλής και µέσης ισχύος.
Στην ανάπτυξη των συστηµάτων ισχύος έχει συµβάλει ιδιαίτερα και η πρόοδος της
µικροηλεκτρονικής, η οποία έχει επιτρέψει την υλοποίηση εξαιρετικά ισχυρών ελεγκτών.
Παλαιότερα η σχεδίαση της διάταξης ελέγχου βασιζόταν σε αναλογικά ηλεκτρονικά
κυκλώµατα.
Σήµερα µια µεγάλη ποικιλία µικροεπεξεργαστών, ειδικά σχεδιασµένων για εφαρµογές
ηλεκτρονικών ισχύος, είναι διαθέσιµη από πολλούς κατασκευαστές.
Με τη χρήση των µικροεπεξεργαστών η υλοποίηση του ελεγκτή απλοποιείται σηµαντικά.
Ταυτόχρονα είναι δυνατή η εκτέλεση πολύπλοκων τεχνικών ελέγχου, µε παράλληλη αύξηση της αξιοπιστίας και ελαχιστοποίηση των διαστάσεων της διάταξης.
Έτσι, οι σύγχρονες διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος µε ηµιαγωγούς διακόπτες προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: μικρό όγκο και βάρος. Μικρές απώλειες, εποµένως
υψηλό βαθµό απόδοσης. Υψηλή αξιοπιστία. Πολύ καλή δυναµική συµπεριφορά.

6.11.2 Είδη μετατροπέων ηλεκτρικής ενέργειας
Οι µετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος) διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες,
ανάλογα µε τη µορφή της ισχύος εισόδου και εξόδου. Αυτές είναι:
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Μετατροπείς ac-dc ή ανορθωτές (Rectifiers). Ανορθωτές ονοµάζονται οι διατάξεις
ισχύος οι οποίες µετατρέπουν το εναλλασσόµενο ρεύµα σε συνεχές.
Ανάλογα µε τη µορφή της εναλλασσόµενης εισόδου οι ανορθωτές διακρίνονται σε µονοφασικούς και πολυφασικούς (διφασικούς, τριφασικούς, εξαφασικούς). Ακόµα διακρίνονται σε ελεγχόµενους και µη ελεγχόµενους, ανάλογα µε το αν η τάση εξόδου είναι µεταβαλλόµενη ή σταθερή.
Το γενικό σύµβολο των µετατροπέων ac-dc εικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα:

Μετατροπείς dc-ac ή αντιστροφείς (inverters). Οι αντιστροφείς µετατρέπουν την ενέργεια συνεχούς µορφής σε εναλλασσόµενη. Δηλαδή η λειτουργία τους είναι αντίθετη από
εκείνη των ανορθωτών.
Η έξοδος των αντιστροφέων είναι είτε µονοφασική είτε πολυφασική (συνήθως τριφασική).
Επίσης, η συχνότητα και το πλάτος της τάσης ή του ρεύµατος εξόδου είναι ελεγχόµενα.
Το γενικό σύµβολο των αντιστροφέων εικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα:

Μετατροπείς συνεχούς ρεύµατος (dc-dc converters, choppers). Οι µετατροπείς συνεχούς ρεύµατος µετατρέπουν τη συνεχή τάση µε ορισµένο πλάτος και πολικότητα σε συνεχή τάση µε διαφορετικό πλάτος ή/και πολικότητα. ∆ιακρίνονται σε µετατροπείς υποβιβασµού (step-down) και ανύψωσης (step-up) της τάσης, ανάλογα µε το αν η τάση εξόδου
είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη της τάσης εισόδου.
Ακόµα, διακρίνονται σε µετατροπείς µε αποµόνωση και χωρίς αποµόνωση της εξόδου
από την είσοδό τους.
Το γενικό σύµβολο των µετατροπέων συνεχούς ρεύµατος δίνεται στο ακόλουθο Σχήμα:

Μετατροπείς εναλλασσοµένου ρεύµατος ή κυκλοµετατροπείς (cycloconverters).
Οι κυκλοµετατροπείς µετατρέπουν απευθείας την εναλλασσόµενη τάση σταθερού πλάτους και συχνότητας σε εναλλασσόµενη τάση µε ρυθµιζόµενο πλάτος και συχνότητα.
138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 • ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Ο κυκλοµετατροπέας ονοµάζεται υποβιβασµού συχνότητας (step-down) όταν η συχνότητα εξόδου είναι µικρότερη της συχνότητας εισόδου. ∆ιαφορετικά χαρακτηρίζεται ως
ανύψωσης συχνότητας (step-up). Οι κυκλοµετατροπείς χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές
πολύ µεγάλης ισχύος.
Μια ειδική κατηγορία των µετατροπέων εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι οι ρυθµιστές
εναλλασσόµενης τάσης (ac voltage controllers).
Οι ρυθµιστές εναλλασσόµενης τάσης παρέχουν στην έξοδό τους µια τάση µεταβαλλόµενου πλάτους, η συχνότητα της οποίας είναι σταθερή και ίση µε τη συχνότητα της ac
πηγής εισόδου.

Γενικό σύµβολο του κυκλοµετατροπέα.

Αµφίδροµη ροή της ισχύος στους µετατροπείς. Ένας µετατροπέας όπως ο «ανορθωτής»
µπορεί να λειτουργήσει, ανάλογα µε τη δοµή του, σε ένα, σε δύο ή και στα τέσσερα
τεταρτηµόρια του επιπέδου io-uo.

Η παραπάνω διάκριση των µετατροπέων ισχύος δεν είναι απόλυτα ακριβής, καθώς
προϋποθέτει ότι η ροή της ισχύος είναι µονόδροµη, από την είσοδο προς την έξοδο του
µετατροπέα.
Στην πραγµατικότητα η ροή της ισχύος στους περισσότερους µετατροπείς είναι αµφίδροµη. Αυτό σηµαίνει ότι η ισχύς µπορεί να ρέει και από την έξοδο του µετατροπέα προς
την είσοδό του. Η αµφίδροµη ροή της ισχύος παριστάνεται στο δεύτερο Σχήμα παραπάνω, στην περίπτωση του µετατροπέα που χαρακτηρίσαµε «ανορθωτή». Ο µετατροπέας
αυτός λειτουργεί συµβατικά ως ανορθωτής, δηλαδή µετατρέπει την εναλλασσόµενη τάση
εισόδου σε συνεχή τάση στην έξοδο. Στην περίπτωση αυτή η ροή της ισχύος είναι θετική,
από την είσοδο στην έξοδο του µετατροπέα. Ο ίδιος µετατροπέας, µε κατάλληλο έλεγχο
των διακοπτών του, µπορεί να λειτουργήσει και ως αντιστροφέας, µεταφέροντας αρνητική
ισχύ. Τότε ο µετατροπέας µεταφέρει ισχύ συνεχούς µορφής από την έξοδό του στο εναλλασσόµενο δίκτυο. Η αµφίδροµη ροή της ισχύος προϋποθέτει ότι ο µετατροπέας µπορεί
να λειτουργήσει και στα τέσσερα τεταρτηµόρια του επιπέδου io-uo, όπου io είναι το ρεύµα
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εξόδου και uo η τάση εξόδου του µετατροπέα. Σε έναν µετατροπέα τεσσάρων τεταρτηµορίων η φορά του ρεύµατος io µπορεί να αντιστραφεί, ενώ η πολικότητα της uo µπορεί να
είναι θετική ή αρνητική ανεξάρτητα από τη φορά του ρεύµατος.
Ο συµβατικός ανορθωτής µε SCR λειτουργεί µόνο στα δύο από τα τέσσερα τεταρτηµόρια, και ειδικότερα στο πρώτο και το δεύτερο.
Ένας πρακτικός µετατροπέας ηλεκτρικής ενέργειας συχνά περιλαµβάνει περισσότερους από έναν στοιχειώδεις µετατροπείς ισχύος. Έτσι, η συνεχής τάση εισόδου των αντιστροφέων παρέχεται συνήθως από ένα ανορθωτή, καθώς το διαθέσιµο δίκτυο ισχύος είναι εναλλασσόµενο.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η αποσύζευξη των δύο µετατροπέων. Η αποσύζευξη
εξασφαλίζει ότι η λειτουργία κάθε µετατροπέα δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους.
Η αποσύζευξη επιτυγχάνεται µε την προσθήκη µεταξύ των µετατροπέων στοιχείων που
αποθηκεύουν ενέργεια, δηλαδή πυκνωτών ή πηνίων.

Λειτουργικό διάγραµµα ενός σύνθετου µετατροπέα ο οποίος αποτελείται από έναν
ανορθωτή και έναν αντιστροφέα. Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του στοιχείου που
αποθηκεύει ενέργεια (πυκνωτής ή πηνίο), το οποίο απεµπλέκει τη λειτουργία των δύο
µετατροπέων.

Οι µετατροπείς ισχύος διακρίνονται ακόµα σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο
µετάβασης των διακοπτικών στοιχείων τους:
Μετατροπείς µε φυσική µετάβαση (natural, line, load commutated ή phase controlled
converters).
Οι διακόπτες των µετατροπέων µε φυσική µετάβαση ανοίγουν ή και κλείνουν µε τη
βοήθεια της εναλλασσόµενης τάσης του δικτύου (εισόδου) ή των συνθηκών που επιβάλλει το φορτίο. Οι µετατροπείς µε φυσική µετάβαση έχουν περιορισµένες δυνατότητες και
χρήσεις. Η εξέλιξή τους έχει σηµειωθεί άλλωστε πριν από αρκετές δεκαετίες, µε την κατασκευή του SCR. Η τάση εξόδου των µετατροπέων µε φυσική µετάβαση αποτελείται από
τµήµατα της τάσης εισόδου, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ισχυρές αρµονικές συνιστώσες στην είσοδο και στην έξοδο του µετατροπέα. Έτσι, ένας αντιστροφέας τάσης δεν µπορεί να ανήκει στην κατηγορία των µετατροπέων µε φυσική µετάβαση. Αντίθετα, οι τυπικοί
ανορθωτές µε διόδους ή SCR και οι κυκλοµετατροπείς υποβιβασµού της συχνότητας είναι
µετατροπείς µε φυσική µετάβαση.
Μετατροπείς µε εξαναγκασµένη µετάβαση (force commutated ή switch-mode
converters).
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Η κατάσταση των διακοπτών στους µετατροπείς µε εξαναγκασµένη µετάβαση ορίζεται
αποκλειστικά από τη µονάδα ελέγχου της διάταξης ισχύος. Οι διακόπτες των µετατροπέων
αυτών λειτουργούν συνήθως σε υψηλές συχνότητες, και έτσι µπορούν να θεωρηθούν διακοπτικοί ενισχυτές ισχύος µε υψηλό κέρδος (switching-mode power amplifiers).
Μετατροπείς συντονισµού (resonant converters). Η έναυση και η σβέση των διακοπτών
στους µετατροπείς συντονισµού επιτελείται όταν η τάση στα άκρα τους, ή/και το ρεύµα
που τους διαρρέει, είναι µηδέν. Επειδή οι περισσότερες τοπολογίες των µετατροπέων αυτών απαιτούν κάποιο κύκλωµα συντονισµού LC, επικράτησε να ονοµάζονται µετατροπείς
συντονισµού. Τα πλεονεκτήµατα των µετατροπέων συντονισµού έναντι των δύο προηγούµενων τύπων είναι ότι περιορίζονται δραστικά οι µεταβατικές απώλειες ισχύος στους
διακόπτες και η ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή.

6.11.3 Ημιαγωγοί διακόπτες ισχύος
Οι στατοί µετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας υλοποιούνται µε τη χρήση ηµιαγωγών στοιχείων ισχύος, τα οποία λειτουργούν ως διακόπτες. Η χρήση των διακοπτών στην κατασκευή των µετατροπέων ισχύος είναι αναγκαία, προκειµένου ο βαθµός απόδοσης να
είναι υψηλός. Ο υψηλός βαθµός απόδοσης σηµαίνει αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής
ενέργειας, περιορίζοντας τις απώλειες ισχύος.
Επιπλέον, οι απώλειες ισχύος προκαλούν τη θέρµανση του µετατροπέα, µε αποτέλεσµα
να απαιτείται η χρησιµοποίηση ψυκτικών µέσων µε φυσική ή εξαναγκασµένη ροή αέρα είτε
νερού για την απαγωγή της θερµότητας. Οι διατάξεις ψύξης είναι ανεπιθύµητες, καθώς
αυξάνουν τον όγκο και το κόστος των συστηµάτων ισχύος. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό
κάθε ηµιαγωγού διακόπτη ισχύος πρέπει να διατηρείται µικρότερη από κάποια µέγιστη
τιµή για την ασφαλή λειτουργία του. Η απαίτηση για υψηλό βαθµό απόδοσης αυξάνεται
όσο αυξάνεται η ισχύς που χειρίζεται ο µετατροπέας.
Έτσι, ένας µετατροπέας που ελέγχει µια ποσότητα ισχύος 100 MW, ακόµα και αν έχει
βαθµό απόδοσης 99%, προκαλεί απώλειες 1MW. Για την απαγωγή του 1 MW από τη
διάταξη του µετατροπέα απαιτούνται εξαιρετικά δαπανηρά συστήµατα. Οι κυριότεροι
ηµιαγωγοί διακόπτες είναι η δίοδος, διάφορα είδη transistors, ο SCR και το GTO (Gate
Turn-Off).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κατασκευαστές παρουσιάζουν συνεχώς νέους τύπους διακοπτών ισχύος, µε βελτιωµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Κύρια χαρακτηριστικά µεγέθη των ηµιαγωγών διακοπτών.
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Εφαρμογές
• ∆ ιακοπτικά τροφοδοτικά συνεχούς ρεύµατος και συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (Uninterruptible Power Supplies, U.P.S.). Τα διακοπτικά τροφοδοτικά
έχουν διαδοθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και σε κάποιες εφαρµογές, όπως τα τροφοδοτικά των υπολογιστών, έχουν εκτοπίσει πλήρως τις κλασικές γραµµικές διατάξεις. Επίσης, η χρήση των συστηµάτων U.P.S. επεκτείνεται συνεχώς. Η λειτουργία
των συστηµάτων αυτών βασίζεται στους µετατροπείς συνεχούς ρεύµατος και στους
αντιστροφείς. Η εξέλιξη στην κατασκευή των µετατροπέων αυτών είναι ιδιαίτερα
έντονη, αναφορικά µε τον βαθµό απόδοσης, την αξιοπιστία και το µέγεθος, καθώς
οι απαιτήσεις από τα φορτία αυξάνονται διαρκώς. Ενδεικτικά στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δοµή ενός σύγχρονου διακοπτικού τροφοδοτικού µε γαλβανική αποµόνωση της εξόδου, το οποίο εξαιτίας του υψηλού βαθµού απόδοσης
καταργεί τη χρήση απαγωγέα θερµότητας.
• Έλεγχος των ηλεκτρικών κινητήρων. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ηλεκτροκινητήρων. Για
κάθε τύπο κινητήρα έχουν αναπτυχθεί κατάλληλοι µετατροπείς, µέσω των οποίων
ελέγχουµε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του (ροπή, ταχύτητα περιστροφής, θέση).
Τα ροµποτικά συστήµατα παίρνουν κίνηση από κατάλληλους κινητήρες, οι οποίοι
τροφοδοτούνται από υψηλής ακρίβειας µετατροπείς ισχύος (servo drives). Ακόµα,
µε τον έλεγχο της ταχύτητας των κινητήρων είναι δυνατή η σηµαντική εξοικονόµηση
ηλεκτρικής ενέργειας.

∆ ιακοπτικό τροφοδοτικό της εταιρείας SynQor, το οποίο παρέχει στην έξοδο τάσεις από
1.2V και ρεύµατα έως 100 A µε εξαιρετικά υψηλό βαθµό απόδοσης, έτσι ώστε να µην
απαιτείται η χρήση απαγωγέα θερµότητας.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Πώς σχετίζεται η τάση με το ρεύμα;
Από ποια μεγέθη συναρτάται η ηλεκτρική ισχύς;
Πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος η παρουσία R, L, και C;
Ποιες αρχές διέπουν τους κινητήρες και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους;
Ποια τα σπουδαιότερα ηλεκτρονικά ισχύος και ποιες οι βασικές εφαρμογές
τους;
Από τι εξαρτάται η απόδοση ενός κινητήρα;
Ποια η σχέση συχνότητας και στροφών σε έναν κινητήρα;
Πώς λειτουργεί ένας μετατροπέας ενέργειας;
Ένας Μ/Σ λειτουργεί με τροφοσοσία D.C.;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 • ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

10. Ποιος ο σημαντικότερος εξοπλισμός για την αποτροπή της ηλεκτροπλη-		
ξίας σε μια εγκατάσταση;
11. Τι είναι το αναλογικό και τι το ψηψιακό σήμα;

Ανακεφαλαίωση
Φορτίο, τάση, ρεύμα, αντίσταση, χωρητικότητα και επαγωγή είναι τα σημαντικότερα μεγέθη της ηλεκτροτεχνίας.
Κινητήρες, μετασχηματιστές, ανορθωτές, μετατροπείς, αναλογικός και ψηφιακός εξοπλισμός αποτελούν στοιχεία που λειτουργούν πάνω στις αρχές και τους νόμους που συσχετίζουν τα παραπάνω μεγέθη.
Η καλή γνώση λοιπόν αυτών εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη και
του τεχνικού των εγκαταστάσεων.
Τα πρότυπα δίνουν εξέχουσα σημασία στους κινδύνους ηλεκτρικής φύσεως και δίνουν
σαφείς οδηγίες αποτροπής τους.
Απαραίτητο γι’ αυτό είναι η επάρκεια του τεχνικού προσωπικού ως προς τη γνώση
εγκατάστασης, συντήρησης κι επιλεξιμότητας του σύγχρονου και συμβατού ηλεκτρικού
εξοπλισμού.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η γνώση του ρόλου και της συμβατότητας των αισθητήρων για κάθε χρήση κρίνει
σημαντικά την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο αισθητήρας διενεργεί την επικοινωνία της πληροφορίας που χρειαζόμαστε ως
δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία των επενεργοποιητών του εξοπλισμού.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε και να επιλέγουμε τον κατάλληλο αισθητήρα ανάλογα με το προς μέτρηση μέγεθος και την απαιτούμενη ακρίβειά της.

Έννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Αισθητήρας, sensor, transmitter, transducer, βαθμονόμηση, διακριτότητα, σύστημα ελέγχου, σήμα, υστέρηση, εύρος, ευστάθεια, ακρίβεια, σφάλμα, ανοχή.
Αισθητήρας είναι ένα είδος µετατροπέα ο οποίος χρησιµοποιεί µιας µορφής ενέργεια, ένα σήµα, και τη µετατρέπει σε µια ένδειξη για τον σκοπό µιας µεταφοράς
δεδοµένων.
Ένα θερµόµετρο υδραργύρου είναι ένα παράδειγµα ενός αισθητήρα που µετατρέπει τη συστολή και τη διαστολή του όγκου του υδραργύρου σε σχέση µε την αλλαγή θερµοκρασίας (το σήµα) σε µια ένδειξη σε έναν ρυθµισµένο γυάλινο σωλήνα,
δίνοντας έτσι πληροφορίες για τη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Άλλοι αισθητήρες, όπως ένα θερµοζεύγος, παράγουν µια τάση εξόδου ή άλλη ηλεκτρική έξοδο η οποία µπορεί να δοθεί σε έναν µετρητή για να ανιχνεύσει µια αλλαγή ή να µεταφραστεί από µια άλλη συσκευή σε σήµα µιας άλλης µορφής (όπως
ένας υπολογιστής).
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Για ακρίβεια στην εφαρµογή είναι απαραίτητη η σωστή ρύθµιση (καλιµπράρισµα)
του αισθητήρα και του σήµατος εξόδου του.
Αισθητήρες χρησιµοποιούνται σε καθηµερινά αντικείµενα, όπως κουµπιά αφής σε
ανελκυστήρες και λάµπες οι οποίες αυξοµειώνονται ακουµπώντας τη βάση του.
Υπάρχουν επίσης αναρίθµητες εφαρµογές για αισθητήρες τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Εφαρµογές που περιλαµβάνουν αυτοκίνητα, µηχανές, διαστηµικές εφαρµογές, ιατρική, βιοµηχανία και ροµποτική.
Οι όροι αισθητήρας (sensor) και µετατροπέας (transducer) έχουν παρόµοια, αλλά
ελαφρά διαφορετική σηµασία και συχνά προκαλείται σύγχυση ανάµεσά τους.
Ο µετατροπέας είναι οποιαδήποτε συσκευή η οποία µετασχηµατίζει µια µορφή
ενέργειας σε µια άλλη. Εποµένως ένας αισθητήρας είναι (συνήθως) ένας µετατροπέας, αλλά δεν είναι όλοι οι µετατροπείς οπωσδήποτε αισθητήρες.

7.1 Συστήµατα αισθητήρων
Υπάρχουν πολλές µορφές και ορισµοί των συστηµάτων, αλλά για τους σκοπούς του βιβλίου
θα θεωρήσουµε ένα βασικό σύστηµα αισθητήρα ως κάτι που παράγει µια ποσοτική έξοδο
από µια είσοδο διαφορετικής µορφής, µε τη βοήθεια κάποιας διαδικασίας.
Η εικόνα εικονίζει ένα βασικό σύστηµα µε τη µορφή ενός διαγράµµατος ροής.
Όπως θα δείτε, τα διαγράµµατα ροής αποτελούν µια χρήσιµη τεχνική για την περιγραφή όσων συµβαίνουν στα συστήµατα µέτρησης.

Μπορούµε συνήθως να κατατάξουµε τις εφαρµογές των αισθητήρων σε τρεις κατηγορίες συστηµάτων. Αυτές είναι τα συστήµατα µέτρησης, τα συστήµατα ελέγχου ανοιχτού
βρόχου και τα συστήµατα ελέγχου κλειστού βρόχου.

7.2 Τύποι αισθητήρων
Οι αισθητήρες και τα συστήµατα αισθητήρων µπορεί να είναι µηχανικά, ηλεκτρικά ή και τα
δύο µαζί. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλούς τοµείς, βιοµηχανικούς, δηµόσιους, στρατιωτικούς και οικιακούς. Εκτελούν εργασίες όπως είναι ο έλεγχος των διαστάσεων ενός
αντικειµένου σε µια γραµµή παραγωγής, ο έλεγχος ενός σταθµού ηλεκτροπαραγωγής, ο
έλεγχος της στάθµης του νερού στο οικιακό πλυντήριο και η απεικόνιση της ταχύτητας
ενός αυτοκινήτου.
Οι αισθητήρες είναι ένα είδος µετατροπέα, µετατρέπουν, δηλαδή, µια µορφή ενέργειας σε µια άλλη. Γι’ αυτό τον λόγο οι αισθητήρες ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον τύπο
της µεταφοράς ενέργειας που ανιχνεύουν. Έτσι χωρίζονται σε:
Θερµικούς, ηλεκτροµαγνητικούς
Μηχανικούς, χηµικούς
Οπτικής ακτινοβολίας, ιονίζουσας ακτινοβολίας
Ακουστικούς.
146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 • ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (SENSOR TRANSMITTER)

Παραδείγµατα αισθητήρων.

7.3 Συστήµατα µέτρησης
Ένα σύστηµα µέτρησης εµφανίζει ή καταγράφει µια ποσοτική έξοδο που αντιστοιχεί στη
µεταβλητή που µετρά, η οποία αποτελεί την ποσότητα εισόδου. Τα συστήµατα µέτρησης
δεν αντιδρούν στην τιµή της ποσότητας εισόδου, παρά µόνο την εµφανίζουν µε έναν τρόπο που είναι κατανοητός από τον χρήστη.
Πολλά συστήµατα µέτρησης είναι πιο περίπλοκα και είναι χρήσιµο να τα ανάγουµε
σε επί µέρους τµήµατα, που είναι ο αισθητήρας, η µονάδα ρύθµισης σήµατος, η µονάδα
καταγραφής ή απεικόνισης.

Λειτουργικά στοιχεία ενός συστήµατος µέτρησης.

Ο αισθητήρας µετατρέπει τη φυσική ποσότητα που µετριέται σε ένα σήµα που µπορεί, µετά από τροποποίηση, να εµφανιστεί στον χρήστη σε κατανοητή µορφή. Η µονάδα
ρύθµισης του σήµατος τροποποιεί το σήµα που δηµιουργεί ο αισθητήρας σε ένα σήµα που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη µονάδα εµφάνισης ή καταγραφής.

7.4 Oρολογία αισθητήρων
Απόλυτες µετρήσεις
Η απόλυτη µέτρηση (absolute measurement) χρησιµοποιεί κλίµακες µέτρησης που βασίζονται στις βασικές µονάδες ενός συστήµατος. Σχετίζεται µε την κατάσταση στην οποία
ένα σύστηµα δεν περιέχει καµία από τις μεταβλητές που µετρούνται. Η έννοια αυτή ευρίσκεται σε αντίθεση µε την έννοια των αυθαίρετων κλιµάκων (arbitary scales), στις οποί147

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ες οι τιµές αναφέρονται σε µια προκαθορισµένη αριθµητική τιµή. Για παράδειγµα, όταν
περιγράφουµε τη µέτρηση της θερµοκρασίας αναφερόµαστε στις κλίµακες θερµοκρασίας Κελσίου και Κέλβιν. Η κλίµακα Κέλβιν είναι απόλυτη, επειδή σχετίζει την υπάρχουσα
θερµοκρασία µε την κατάσταση όπου η θερµοκρασία µίας ουσίας είναι µηδέν, ενώ η
κλίµακα Κελσίου είναι αυθαίρετη, επειδή σε αυτήν οι τιµές της θερµοκρασίας σχετίζονται
µε τη θερµοκρασία πήξης του νερού, που ορίζεται αυθαίρετα ως µηδέν βαθµοί Κελσίου.

Ρυθµισµένο σήµα
Ένα ρυθµισµένο σήµα (conditioned signal) είναι η έξοδος ενός αισθητήρα η οποία έχει
υποστεί κατάλληλη τροποποίηση ώστε να µπορεί να γίνει κατανοητή από µια συσκευή
απεικόνισης ή καταγραφής, µια συσκευή ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Έλεγχος
Αναφορικά µε τα συστήµατα µέτρησης, έλεγχος είναι ο χειρισµός ή η λειτουργία ενός συστήµατος ή µιας συσκευής.

∆ιασύνδεση
Η σύνδεση δύο ηλεκτρονικών συσκευών µε τη σχεδίαση ή προσαρµογή των εισόδων και
εξόδων τους, ώστε να συνεργάζονται, ονοµάζεται διασύνδεση (interfacing).

Τοπική ένδειξη
Όταν ένας αισθητήρας παρέχει ένδειξη κοντά στο σηµείο µέτρησης τότε λέµε ότι λαµβάνουµε µία τοπική ένδειξη (local reading) της εξόδου του αισθητήρα.

Μετρούµενη ποσότητα
Μετρούµενη ποσότητα (measurand) ονοµάζεται η είσοδος του συστήµατος µέτρησης,
δηλαδή η ποσότητα ή παράµετρος που πρόκειται να µετρηθεί. Για παράδειγµα, ένα
θερµόµετρο µετρά θερµοκρασίες, και εποµένως η µετρούµενη ποσότητα ενός θερµοµέτρου είναι η θερµοκρασία. Στις µετρούµενες ποσότητες περιλαµβάνονται η θέση, η ταχύτητα, η εγγύτητα, η επιτάχυνση, η στάθµη, το ύψος, το βάρος, ο όγκος, η ροή ρευστού, η
θερµοκρασία και η πίεση.

Ηλεκτρικός θόρυβος
Ηλεκτρικός θόρυβος ονοµάζεται η παρουσία ανεπιθύµητων ηλεκτρικών σηµάτων. Αυτά
µπορούν να αποκρύψουν ή να αλλοιώσουν το σήµα το οποίο µεταφέρει χρήσιµη πληροφορία, όπως είναι η έξοδος ενός αισθητήρα ή το σήµα σφάλµατος.

Παράµετρος
Παράµετρος ονοµάζεται µια µεταβλητή ποσότητα µε καθορισµένα όρια.

Ακροδέκτηςµέτρησης
Ακροδέκτης µέτρησης (probe) ονοµάζεται µια συσκευή η οποία ενώνει έναν αισθητήρα ή
μια οθόνη εµφάνισης µε τη µετρούµενη ποσότητα ή ένα ηλεκτρικό κύκλωµα.

Ένδειξη από απόσταση
Όταν η ένδειξη ενός αισθητήρα µπορεί να αναγνωστεί από απόσταση, δηλαδή όταν το
σηµείο ανάγνωσης είναι µακριά από το σηµείο µέτρησης, τότε λέµε ότι η ένδειξη που παρέχεται είναι από απόσταση (remote reading).
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Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές (specifications) µιας συσκευής είναι η τεχνική περιγραφή των χαρακτηριστικών, της κατασκευής και της απόδοσής της, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

Μεταβλητή
Στο πεδίο των αισθητήρων και των συστηµάτων µέτρησης ωςµεταβλητή (variable) µπορεί
να θεωρηθεί οτιδήποτε, συνήθως µια φυσική ή µια µετρούµενη ποσότητα, που µπορεί να
λάβει διαφορετικές τιµές.

7.5 Χαρακτηριστικά αισθητήρων
Η επιλογή κάποιου αισθητήρα για ένα σύστηµα µέτρησης ή ελέγχου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το κόστος, η διαθεσιµότητα και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Όταν επιλέγουµε έναν αισθητήρα είναι σημαντικό να προσαρµόζονται τα χαρακτηριστικά του στην ποιότητα της εξόδου που απαιτούµε να λαµβάνουµε. Υπάρχουν, για
παράδειγµα, πολλά είδη αισθητήρων που µπορούν να µετρούν τη θερµοκρασία, αλλά δεν
είναι όλα κατάλληλα για να δείχνουν τη θερµοκρασία του αέρα σε έναν κηπουρό. Μερικά
είδη δεν θα µπορούν να µετρήσουν το εύρος των θερµοκρασιών του αέρα, άλλα θα ήταν
πολύ ακριβά και άλλα απαιτούν επιπρόσθετη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακρίβεια
Η ακρίβεια (accuracy) µιας συσκευής ή ενός συστήµατος είναι ο βαθµός στον οποίο η
τιµή την οποία δηµιουργεί µπορεί να είναι εσφαλµένη, ή αλλιώς το µέγιστο σφάλµα που
µπορεί να παράγει. Στην περίπτωση ενός αισθητήρα είναι η εγγύτητα της τιµής εξόδου
προς τη µετρούµενη τιµή. Στην πράξη, κάθε συσκευή παράγει κάποιο σφάλµα, οσοδήποτε µικρό, και έχει κάποιον πεπερασµένο βαθµό ακρίβειας. Αυτή µπορεί να εκφραστεί ως
προς τις µονάδες της µετρούµενης ποσότητας, και έτσι για παράδειγµα έχουµε θερµόµετρα µε ακρίβεια ±0,2 0C. Αυτό σηµαίνει ότι εάν λάβουµε µια µέτρηση θερµοκρασίας µε
το θερµόµετρο αυτό και δούµε ότι η τιµή που προκύπτει είναι 20,1 0C, τότε η πραγµατική
θερµοκρασία θα ευρίσκεται κάπου µεταξύ των τιµών 19,9 και 20,3 0C.
Με άλλο τρόπο, η ακρίβεια µπορεί να εκφραστεί ως το επί τοις εκατό σφάλµα ως προς το
εύρος µέτρησης της συσκευής.

Βαθµονόµηση
Η έννοια της βαθµονόµησης (calibration) µιας συσκευής αναφέρεται στις µονάδες, στις
οποίες βαθµολογείται η κλίµακα εµφάνισης ή καταγραφής ενός οργάνου. Για παράδειγµα,
ένα είδος αισθητήρα που µετρά την ταχύτητα ενός οχήµατος παράγει µια ηλεκτρική
έξοδο. Το µέγεθος της τάσης είναι ανάλογο της ταχύτητας του οχήµατος. Ο δείκτης του
ταχυµέτρου κινείται ανάλογα µε την τάση που εφαρµόζεται σε αυτόν, αλλά η θέση του
χαρακτηρίζεται από κάποια τιµή ταχύτητας και όχι κάποια τιµή τάσης. Άρα λέµε ότι το
ταχύµετρο βαθµονοµείται ως προς την ταχύτητα.

Νεκρή ζώνη
Όταν οι προδιαγραφές αναφέρονται σε µια νεκρή ζώνη (dead-zone, dead-band), αυτή
δηλώνει το µέγιστο ποσό αλλαγής της µετρούµενης ποσότητας που δεν προκαλεί αλλαγή
στην έξοδο, ή αλλιώς το εύρος τιµών εισόδου που δεν προκαλεί εµφάνιση κάποιας εξόδου.
Οι νεκρές ζώνες προκύπτουν λόγω στατικής τριβής ή υστέρησης. ∆εν είναι απαραίτητο να
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υπάρχει νεκρή ζώνη καθ’ όλο το εύρος ενός οργάνου και συχνά οι υπολογίσιµες νεκρές
ζώνες εµφανίζονται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ένα κοινό παράδειγµα νεκρής
ζώνης υπάρχει στον διακόπτη ρύθµισης της έντασης ενός οικιακού φωτιστικού σώµατος.
Συχνά, όταν ο διακόπτης µεταφέρεται στην τιµή µηδέν και στη συνέχεια στραφεί για να
ξεκινήσει ο φωτισµός, δεν υπάρχει άµεση απόκριση, δηλαδή η λάµπα δεν φωτίζει αµέσως.
Στην περίπτωση αυτή η νεκρή ζώνη εκτείνεται από το σηµείο µηδέν έως το σηµείο όπου
η λάµπα φωτίζει για πρώτη φορά.

∆ιαστάσεις
Οι διαστάσεις ενός αισθητήρα ή συστήµατος µέτρησης είναι το µέτρο του φυσικού του
µεγέθους και αναγράφονται σχεδόν πάντοτε στις προδιαγραφές του.

Ολίσθηση
Ολίσθηση (drift) ονοµάζεται η φυσική τάση µιας συσκευής ή συστήµατος να µεταβάλλει
τα χαρακτηριστικά του µε τον χρόνο και λόγω περιβαλλοντικών µεταβολών. Εµφανίζεται
τότε µεταβολή στην έξοδο που παρέχει το σύστηµα, ενώ η είσοδος παραµένει αµετάβλητη, και έτσι επηρεάζεται η ακρίβεια. Η ολίσθηση λαµβάνει χώρα σε διάφορες χρονικές
κλίµακες και για διάφορους λόγους. Ένα από τα πιο συνηθισµένα αλλά και σηµαντικά αίτια
ολίσθησης είναι η αλλαγή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό στις
προδιαγραφές των αισθητήρων αναφέρεται η επίδραση της θερµοκρασίας στα διάφορα
χαρακτηριστικά της συσκευής. Σε µια παλαιότερη συσκευή µπορεί να εµφανιστεί επιπρόσθετη ολίσθηση λόγω γήρανσης των υλικών κατασκευής, όπως είναι η οξείδωση κάποιων
µεταλλικών µερών της. Ολίσθηση µπορεί επίσης να προκληθεί από µηχανική διάβρωση ή
ιδιοθέρµανση κάποιων τµηµάτων της συσκευής.

Σφάλµα
Το σφάλµα ισούται µε τη διαφορά ανάµεσα στη µετρούµενη τιµή και στην πραγµατική
τιµή µιας ποσότητας. Για παράδειγµα, ένας χάρακας χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του
πλάτους της σελίδας ενός βιβλίου, και αυτό βρίσκεται ίσο π.χ. µε 210.5 mm. Εντούτοις, το
πραγµατικό µέγεθος της σελίδας είναι 209.9 mm, και εποµένως η µέτρηση έχει σφάλµα
ίσο µε 210.5 mm-209.9 mm = 0.6 mm.
Τα σφάλµατα µπορούν συχνά να εκφράζονται επί τοις εκατό, οπότε τότε αντιπροσωπεύουν την ακρίβεια του συστήµατος.

Υστέρηση
Η υστέρηση προκαλεί διαφορές στην έξοδο που δίνει ένας αισθητήρας, όταν η κατεύθυνση µεταβολής της εισόδου αντιστραφεί. Με τον τρόπο αυτό παράγεται σφάλµα και επηρεάζεται η ακρίβεια της συσκευής. Η εικόνα παρουσιάζει την επίδραση της υστέρησης µε
τη βοήθεια µιας γραφικής παράστασης. Η είσοδος του αισθητήρα, δηλαδή η µετρούµενη
ποσότητα, αυξάνεται µε σταθερό βήµα.
Όταν φτάσει τη µέγιστη δυνατή τιµή µειώνεται µε το ίδιο σταθερό βήµα έως ότου λάβει
ξανά την τιµή µηδέν. Η γραφική παράσταση δείχνει τη διαφορά που υπάρχει στην έξοδο του αισθητήρα όταν η µετρούµενη ποσότητα αυξάνεται ή µειώνεται. Αυτό το γεγονός
ονοµάζεται υστέρηση (hysteresis) του συστήµατος. ∆εν εµφανίζουν υστέρηση όλοι οι αισθητήρες και τα συστήµατα µέτρησης. Η υστέρηση προκαλείται από διάφορους παράγοντες, ειδικότερα τη µηχανική τάση και την τριβή.
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Καθυστέρηση
Καθυστέρηση (lag) ονοµάζεται η καθυστέρηση της αλλαγής της τιµής εξόδου ενός αισθητήρα ως προς την αλλαγή της εισόδου του. Μετριέται σε δευτερόλεπτα (ή συνηθέστερα σε
κλάσµατα του δευτερολέπτου). Σε µερικές εφαρµογές, όπως είναι ο έλεγχος, η καθυστέρηση µπορεί να επηρεάζει αποφασιστικά την απόδοση.

Γραµµικότητα
Η γραµµικότητα (linearity) ενός αισθητήρα αποτελεί τον βαθµό στον οποίο η γραφική παράσταση της εξόδου ως προς την είσοδο του αισθητήρα προσεγγίζει µια ευθεία γραµµή.
Ένας αισθητήρας µπορεί να είναι γραµµικός σε µια περιοχή τιµών εισόδου, όπως εικονίζεται στην εικόνα. Επίσης, η γραµµικότητα µπορεί να εκφράζεται ως προς τον µέγιστο
βαθµό απόκλισης από την ευθεία γραµµή, σε όλο το εύρος τιµών εισόδου, και τότε αναφέρεται ως ποσοστό επί του εύρους λειτουργίας.

Γραµµικότητα.

Χρόνος λειτουργίας
Ο ωφέλιµος χρόνος λειτουργίας (operating life) ενός αισθητήρα αποτελεί ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο αυτός αναµένεται να λειτουργεί στο πλαίσιο των προδιαγραφών του.
Εκφράζεται σε µονάδες χρόνου ή µε τον αριθµό των λειτουργιών ή κύκλων λειτουργίας
που µπορεί να διεκπεραιώσει µε επιτυχία.
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Επαναληψιµότητα
Η επαναληψιµότητα µιας συσκευής είναι ο βαθµός στον οποίο αυτή παράγει το ίδιο αποτέλεσµα όταν, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, τροφοδοτείται µε ακριβώς την ίδια είσοδο.
Στην ορολογία των συστηµάτων µέτρησης ένας αισθητήρας µπορεί να έχει υψηλή επαναληψιµότητα και να δίνει παρόµοια έξοδο όταν µετρά πολλές φορές µια συγκεκριµένη
είσοδο, αλλά, εάν υπάρχει σηµαντικό σφάλµα στην έξοδο, τότε η έξοδος δεν είναι ακριβής.
Στις προδιαγραφές των συσκευών η επαναληψιµότητα ορίζεται µε γενικούς όρους (όπως
ότι το όργανο διαθέτει υψηλή ακρίβεια, high-precision), αλλά και µε τους ειδικούς όρους
repeatability και reproducibility.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της επαναληψιµότητας. Εντούτοις, σε κάποιες προδιαγραφές ή άλλα κείµενα η επαναληψιµότητα µπορεί να
αναφέρεται ως διακριτική ικανότητα (resolution). Η επαναληψιµότητα εκφράζεται ως ένα
(±) µέγιστο ποσοστό επί της ένδειξης, ή ως τα όρια ακρίβειας (±) κάθε ένδειξης.

Εύρος
Το εύρος λειτουργίας (operating range) µιας συσκευής ισούται µε τα όρια στα οποία µπορεί η συσκευή να λειτουργεί αξιόπιστα. Το εύρος λειτουργίας ενός αισθητήρα εκφράζεται
συνήθως µε την ελάχιστη και µέγιστη τιµή που είναι ικανός να µετρά. Άλλες έννοιες του
εύρους που αναγράφονται συχνά στις προδιαγραφές είναι το θερµοκρασιακό εύρος, δηλαδή η περιοχή θερµοκρασιών στην οποία µπορεί να λειτουργεί ο αισθητήρας. Συχνά αναφέρονται επίσης το εύρος τιµών πίεσης και το εύρος τιµών υγρασίας. Είναι σηµαντικό ο
αισθητήρας να εµπίπτει στο εύρος λειτουργίας που καθορίζεται, ώστε όχι µόνο να εκτελεί
σωστές µετρήσεις, αλλά και για να µην καταστραφούν ή αλλοιωθούν κάποια ευαίσθητα
τµήµατά του, και κατ’ επέκταση να µην αποτελέσει εν δυνάµει κίνδυνο για την υγεία και
την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά του.

Ονοµαστική τιµή
Η ονοµαστική τιµή (rating) µιας συσκευής αποτελεί το σύνολο των βέλτιστων συνθηκών,
ηλεκτρικών, µηχανικών κ.ά., υπό τις οποίες αυτή θα λειτουργεί µε επιτυχία και ασφάλεια.
Συνήθως δίνεται µια περιγραφή των ονοµαστικών τιµών, όπως είναι η µέγιστη τιµή θερµοκρασίας και η µέση τιµή φόρτισης.

Αξιοπιστία
Η αξιοπιστία (reliability) µιας συσκευής είναι συγγενής έννοια µε τον χρόνο λειτουργίας
της, και συχνά µπορεί να αναφέρεται αντί για αυτόν, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Η αξιοπιστία είναι η ικανότητα της συσκευής να λειτουργεί κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες για µια δεδοµένη χρονική περίοδο ή έναν δεδοµένο αριθµό κύκλων λειτουργίας,
παραµένοντας πάντοτε στο πλαίσιο των προδιαγραφών.

Απόκριση
Η απόκριση (response) µιας συσκευής ισούται µε τον χρόνο που απαιτεί για να λάβει την
τελική τιµή εξόδου της για µια δεδοµένη είσοδο. Μπορεί να εκφραστεί σε δευτερόλεπτα ή
κλάσµατα του δευτερολέπτου, ή κάποιες φορές ως ποσοστό επί της τελικής τιµής εξόδου.
Για παράδειγµα, εάν οι προδιαγραφές ορίζουν ότι ο χρόνος απόκρισης 95% είναι 3 s, αυτό
σηµαίνει ότι η συσκευή χρειάζεται 3 s για να λάβει η έξοδός της το 95% της τελικής τιµής.
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∆ιακριτική ικανότητα
Η διακριτική ικανότητα (resolution) µε την οποία µια συσκευή ή ένας αισθητήρας ανιχνεύει ή εµφανίζει µια τιµή αναφέρεται στη µικρότερη είσοδο ή αλλαγή εισόδου που
µπορεί αυτός να ανιχνεύσει. Εκφράζεται συνήθως ως προς το µικρότερο διάστηµα που
µπορεί να ανιχνευθεί ή να µετρηθεί. Όσο µεγαλύτερη είναι η διακριτική ικανότητα ενός
ενδείκτη τόσο µικρότερο είναι το βήµα που µπορεί να µετρήσει ο αισθητήρας. Για παράδειγµα, ένας ψηφιακός ενδείκτης πέντε ψηφίων µπορεί να εµφανίσει τιµές έως το
0.00001 της µονάδας µέτρησης, και έχει µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα από έναν
ενδείκτη τεσσάρων ψηφίων, η οποία µπορεί να εµφανίσει ενδείξεις έως το 0.0001 της
µονάδας µέτρησης. Συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό.

Ευαισθησία
Η ευαισθησία (sensitivity) εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στην αλλαγή της εξόδου και την
αντίστοιχη αλλαγή της εισόδου, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Η ευαισθησία ενός
αισθητήρα είναι ίση µε τη διαφορά των τιµών εξόδου προς τη διαφορά των αντίστοιχων
τιµών της εισόδου, δηλαδή της µετρούµενης ποσότητας. Άρα είναι:

Οι µονάδες στις οποίες µετριέται η ευαισθησία ορίζονται από την παραπάνω εξίσωση
και εποµένως διαφέρουν, ανάλογα µε τη φύση του αισθητήρα και τη µετρούµενη ποσότητα. Για παράδειγµα, όπως θα δούµε στη συνέχεια, υπάρχουν αισθητήρες που µετρούν
µικρές αποστάσεις όπου κινείται κάποιο αντικείµενο και παρέχουν τάση. Στην περίπτωση
αυτή η ευαισθησία θα εκφράζεται σε volt ανά mm. Εάν η σχέση ανάµεσα στη µετρούµενη
ποσότητα και στην έξοδο είναι γραµµική, η ευαισθησία µπορεί να εκφράζεται ως προς
το όλο εύρος. Εάν δεν είναι γραµµική, τότε η ευαισθησία της συσκευής θα διαφέρει από
περιοχή σε περιοχή και θα αναφέρεται ως προς συγκεκριµένες περιοχές τιµών εισόδου.

Ευστάθεια
Η ευστάθεια (stability) αποτελεί το µέτρο της µεταβολής της εξόδου µιας συσκευής, όταν
η είσοδος και οι συνθήκες παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια µιας µεγάλης χρονικής
περιόδου.

Στατικό σφάλµα
Το στατικό σφάλµα (static error) είναι ένα σταθερό σφάλµα που υπεισέρχεται καθ’ όλο το
εύρος τιµών εισόδου µιας συσκευής. Εάν αυτό το σφάλµα είναι γνωστό, τότε µπορεί να
αντισταθµιστεί χωρίς να υπάρξει υποβάθµιση της ακρίβειας του συστήµατος.

Ανοχή
Η ανοχή (tolerance) µιας συσκευής είναι το µέγιστο ποσό σφάλµατος που µπορεί να υπάρξει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Ανάλογα µε τη φύση της συσκευής, µπορεί συχνά να
αναφέρεται η ανοχή αντί της ακρίβειας στις προδιαγραφές.
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Ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος ελέγχου και ισχύος ανελκυστήρα.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποια είδη αισθητήρων γνωρίζετε και με ποιες αρχές λειτουργούν;
2. Ποια η διαφορά αισθητήρα και μετατροπέα;
3. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων και ποια θεωρείτε τα κρισιμότερα
για την επιλεξιμότητά τους;

Ανακεφαλαίωση
Ο αισθητήρας είναι ο μετατροπέας κάθε συστήματος ελέγχου. Στην πραγματικότητα
«διαβάζει» ένα σήμα που εμείς καθορίζουμε προκειμένου να ελέγχουμε κάποιο φυσικό
μέγεθος εντός συγκεκριμένων ορίων, εκμεταλλευόμενος ιδιότητες και φαινόμενα που
προκύπτουν από την ύπαρξη ή μη και το μέγεθος ενός κρίσιμου μεγέθους.
Κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους και η αξιοπιστία
τους εξαρτάται από μια σειρά χαρακτηριστικών όπως η ακρίβεια, η διακριτότητα, η
ευστάθεια, η υστέρηση κ.λπ.
Τις περισσότερες φορές μετατρέπουν κάθε σήμα σε ηλεκτρικό για περαιτέρω
επεξεργασία.
Η γνώση και η συντήρησή τους θεωρούνται και είναι σημαντικές.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Παρουσιάζεται και αναλύεται η ενδεδειγμένη και επιτρεπόμενη λειτουργία των
κρίσιμων, κατά τα πρότυπα, στοιχείων του εξοπλισμού ενός ανελκυστήρα. Κατηγοριοποιούνται οι εγκαταστάσεις ως προς τα δομικά στοιχεία και τη λειτουργία
τους και αξιολογούνται τα κρίσιμα σημεία τους. Δίνεται η τυποποιημένη ορολογία
και εξηγούνται οι βασικές έννοιες ως προς την ασφάλεια των ανελκυστήρων, τα
σημεία ελέγχου, συντήρησης και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι καθώς και μέθοδοι αποτροπής.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συν τοις άλλοις οργανωμένα και συνοπτικά
όλα τα τυποποιητικά έγγραφα που αφορούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις
των ανελκυστήρων και μέσω αυτώ απορρέουν τα ισχύοντα 81.1 & 2. Ανεφέρεται
η πηγή του καθενός και το πεδίο εφαρμογής του, προκειμένου ο τεχνικός να αποκτήσει τη δυνατότητα αναφοράς κι επιλογής τους καθώς επίσης να αποκτήσει
δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
Τέλος, αναφέρονται το είδος των πιστοποιήσεων, των ελέγχων και της μελετητικής
τεκμηρίωσης που αφορούν τα παραπάνω.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τον τύπο και τους ενδεχόμενους κινδύνους
ενός ανελκυστήρα και να έχουμε την επάρκεια να ελέγχουμε και να συντηρούμε
βάσει των απαιτήσεων των προτύπων που τους αφορούν.
Να γνωρίσουμε τις βασικές εξουσιοδοτημένες επιτροπές και τους οργανισμούς
παραγωγής των προτύπων, τα πεδία που πραγματεύονται και να αποκτήσουμε
επίγνωση των ισχύοντων εκδόσεών τους. Επίσης, να έχουμε υπόψη τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα της εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη μελέτη όσο και
τα χαρακτηριστικά του κρίσιμου εξοπλισμού.

Έννοιες-κλειδιά - Βασική ορολογία
Θάλαμος, φρεάτιο, μηχανοστάσιο, τροχαλιοστάσιο, μέσα ανάρτησης, τρόπος
ανάρτησης, στοιχεία ασφάλειας, αξιολόγηση κινδύνου, κριτήρια απόρριψης-αποδοχής, έλεγχοι και δοκιμές, όργανα ελέγχου, τυποποίηση όρων και εννοιών, εξέταση τύπου ΕΚ, τεχνικός φάκελος, CEN - CENELEC, IEC, CENELEC, ISO.
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8.1 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας
8.1.1 Ανελκυστήρες προσώπων/αντικειμένων
8.1.1.1 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας θαλάμου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ύπαρξη θυρών.
Ενδείξεις ορόφων.
Τηλέφωνο.
Φωτισμός ασφάλειας (αυτόματη φόρτιση).
Εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός).
Ποδιά (≥50cm).
Πινακίδα φορτίου/ατόμων.
Πινακίδα φορτίου/ατόμων.
Περισσότερα από δύο συρματόσχοινα ανάρτησης (έλεγχος τάνυσης).
Κουμπιά χειρισμού.
Ακρίβεια στάσης ±10 mm.
Ακρίβεια ισοστάθμισης ± 20 mm.
Υποχρέωση επανισοστάθμισης.

8.1.1.2 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας θυρών θαλάμου/ορόφων
Αδιάτρητες/επαρκούς αντοχής (αν συνεισφέρουν στην παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς πρέπει να είναι κατάλληλες).
Αυτόματες: φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα (π.χ. μετά από εκτίμηση κινδύνων) (το μηχανικό safety edge είναι αποδεκτό).
Ημιαυτόματες: προμαντάλωση.
Ηλεκτρομηχανικό μάνταλο.
Απασφάλιση με τριγωνικό κλειδί (αν είναι εφικτό).
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση (π.χ. ελατήριο).

8.1.1.3 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας στο φρεάτιο
Άκαμπτοι οδηγοί αντιβάρου (Τ) ή τέσσερα ανεξάρτητα συρματόσχοινα (συρματοδηγοί).
Παραπέτασμα προστασίας από κίνηση αντιβάρου στον πυθμένα.
Ανελκυστήρες στο ίδιο φρεάτιο: παραπέτασμα προστασίας μεταξύ τους (σε όλη τη διαδρομή αν η μεταξύ τους απόσταση είναι ≤0,5m).
Μόνιμος τεχνητός φωτισμός ≥50, lux λαμπτήρες προστατευμένοι, σε καθορισμένες
αποστάσεις.
Μόνιμα μέσα ασφαλούς πρόσβασης (σκάλα) και εργασίας (χώρος 0,5m x 0,6m x 1m).
Υδατοστεγής πυθμένας/τοιχώματα.
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8.1.1.4 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας στο μηχανοστάσιο/τροχαλιοστάσιο
Προστασία από επικίνδυνα μέρη της μηχανής.
Επαρκής προστασία από τον ηλεκτρισμό.
Επαρκής προστασία από τον ηλεκτρισμό.
Για την παροχή ηλεκτρισμού ο ανελκυστήρας θεωρείται ένα μηχάνημα. Οι εθνικές
απαιτήσεις ασφάλειας ισχύουν μέχρι τον πίνακα διανομής. Ισχύουν και για τα ξεχωριστά
κυκλώματα φωτισμού, πριζών για τις οποίες χρειάζεται προστασία RCD 30 mA. Η προστασία για τα υπόλοιπα ηλεκτροφόρα μέρη γίνεται με εγκλεισμό. Επομένως, η εργασία με
αυτά χρειάζεται εκτίμηση των κινδύνων.
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Μόνιμος τεχνητός φωτισμός ≥200 lux. Πέδηση απαλλαγμένη από αμίαντο.

8.1.1.5 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα ασφάλειας
Συστήματα παρεμπόδισης ανεξέλεγκτης κίνησης του θαλάμου.
Για ταχύτητα >0.8m/s, σύστημα πέδησης με επιβράδυνση του θαλάμου.
Περιοριστήρας ταχύτητας: τροχαλία, συρματόσχοινο, τάνυση, ηλεκτρικός διακόπτης,
διάταξη δοκιμής (οι παλαιού τύπου περιοριστήρες με καδένα δεν είναι αποδεκτοί).
Απορροφητήρες κρούσης.
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8.1.1.6 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα ασφάλειας
Στον πυθμένα φρεατίου, στέγη θαλάμου, μηχανοστάσιο: διακόπτης Start/stop.
Υδραυλικοί ανελκυστήρες: σύστημα απεγκλωβισμού (μοχλός, βαλβίδα) με προσέγγιση
θαλάμου στην πλησιέστερη στάση.
Συστήματα παρεμπόδισης: ελεύθερης πτώσης, υπερτάχυνσης ολίσθησης (Πίνακας 3
του EN 81-2).
Σύστημα παρεμπόδισης κίνησης θαλάμου σε υπερφόρτωση 10% του ονομαστικού
φορτίου.

8.1.2 Ανελκυστήρες αντικειμένων
8.1.2.1 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για θύρες ορόφων/θαλάμου
Θύρες ορόφων αδιάτρητες, με ηλεκτρομηχανικό μάνταλο.
Θύρες θαλάμου αδιάτρητες ή δικτυωτού πλέγματος.
Πινακίδα σε κάθε θύρα ορόφου για μεταφορά αντικειμένων μόνο.

8.1.2.2 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας θαλάμου
Πινακίδα φορτίου.
Κουμπιά χειρισμού εκτός θαλάμου.
160

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΙ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

8.1.2.3 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας μηχανοστασίου
Προστασία από επικίνδυνα μέρη μηχανής.
Επαρκής προστασία από ηλεκτρισμό.
Μόνιμος τεχνητός φωτισμός ≥200 lux.

8.1.2.4 Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για μέσα ανάρτησης και συστήματα ασφάλειας
Ανάρτηση θαλάμου ≥2 συρματόσχοινα (εκτός από ανάρτηση μέσω τυμπάνου τότε ≥1
συρματόσχοινο).
Σύστημα παρεμπόδισης κίνησης του θαλάμου σε υπερφόρτωση 10% του ονομαστικού
φορτίου.
Σύστημα πέδησης που τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρισμού και επίσης η παροχή ηλεκτρισμού στα κυκλώματα ελέγχου.
Απορροφητήρας κρούσης στον πυθμένα για θάλαμο.
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8.2 Σημεία ελέγχου
Πρώτο Μέρος: Σημεία Ελέγχου Ηλεκτροκίνητου Ανελκυστήρα.
Δεύτερο μέρος: Σημεία Ελέγχου Υδραυλικού.
Α. Μηχανοστάσιο.
1. Οπτικός έλεγχος.
2. Μετρήσεις.
3. Δοκιμές.
Β. Θάλαμος.
Γ. Φρεάτιο.
1. Οπτικός έλεγχος.
2. Μετρήσεις.
3. Δοκιμές λειτουργίας.

8.2.1 Αξιολόγηση
(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας πρέπει να
συμμορφώνονται με τις οδηγίες.
(Σ2) Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τέτοιες εγκαταστάσεις.
(Σ3) Σημείωση για την αξιολόγηση.
1: Πλήρης συμμόρφωση, 2: Μη συμμόρφωση (ελλείψεις/δυσλειτουργίες/βλάβες).

8.2.2 Ορισμένα σημεία ελέγχου
Άκαυστα τοιχώματα φρεατίου, ικανοποιητικής μηχανικής αντοχής και στεγανός πυθμένας.
Για υδραυλικό ανελκυστήρα, δοκιμή συστήματος αρπάγης (έξω από τον πυθμένα απαιτείται και εκτίμηση των κινδύνων για την εργασία αυτή) και δοκιμή βαλβίδας και δοκιμή
βαλβίδας ασφάλειας.
Για οδηγούς (ράγες), έλεγχος διαστάσεων και απόστασης μεταξύ στηριγμάτων, κατάσταση στηριγμάτων.
Δοκιμή επικάθισης απορροφητήρων κρούσης (απαιτείται γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την εργασία αυτή).
Δοκιμή με επικάθιση αντίβαρου στους απορροφητήρες κρούσης για έλεγχο χαλάρωσης συρματόσχοινων στην τροχαλία. Επίσης, διαπίστωση ορθής τάνυσης και όχι υπερβολικής γιατί η τροχαλία εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο φθοράς.
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8.2.3 Περιοδική συντήρηση ανελκυστήρα
• Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση.
• Συνήθης συντήρηση.
• Επισκευή.
• Επιδιόρθωση.
Ερμηνεία του ορισμού της συντήρησης
Για την ασφαλή λειτουργία των μερών του ανελκυστήρα (εξαρτήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας, συστήματα ασφάλειας):
Έλεγχος και επισκευή.
Καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση.
Πρόβλεψη τυχόν φθορών, βλαβών και απορυθμίσεων.
Αντικατάσταση (προληπτική) λόγω:
Γήρανσης των υλικών κατασκευής [κόπωση (fatigue)].
Υπέρβασης του αριθμού των λειτουργιών για ασφαλή λειτουργία.
Ακαταλληλότητας και αδυναμίας εκτέλεσης των λειτουργιών ασφάλειας.
Η συντήρηση δεν περιλαμβάνει: αντικατάσταση μεγάλου εξαρτήματος, π.χ. μηχανή
(σημαντική μετατροπή), αντικατάσταση κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας (σημαντική μετατροπή), αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα (σημαντική μετατροπή), διάσωση παγιδευμένων προσώπων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

8.2.4 Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα (απουσία ελέγχου)

Επικίνδυνο συμβάν με αντίβαρο ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα:
Μέτρα πρόληψης: έλεγχος «parachute», αντικατάσταση ή διόρθωση αντίβαρου, π.χ.
συναρμολόγηση με βίδες, προσθήκη διάταξης απορρόφησης κραδασμών.

8.2.5 Περιοδική συντήρηση ανελκυστήρα (απουσία ελέγχου)
Διάβρωση αυλακώσεων τροχαλίας τριβής.
Πιθανά αίτια: απουσία οπτικού ελέγχου, πιθανή διαφορετική ή και υπερβολική τάνυση
των συρματόσχοινων.
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8.3 Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα
8.3.1 Έλεγχοι και δοκιμές σημαντικών για την ασφάλεια τμημάτων ανελκυστήρα
Καθοδήγηση - Βασικές αρχές
Να μην είναι αυστηρότεροι από τον αρχικό έλεγχο.
Να μην προκαλούν υπερβολικές καταπονήσεις και φθορές ώστε να διατηρείται η
ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα.
Συσκευές ασφάλειας που λειτουργούν όταν χρειαστεί να δοκιμάζονται ώστε να αποδεικνύεται η αξιοπιστία τους (π.χ. αρπάγη, διακόπτες τέρματος διαδρομής, βαλβίδες ασφάλειας, απορροφητήρες κρούσης).
Η διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών που προτείνονται από τους κατασκευαστές πρέπει
να εφαρμόζονται.
Εξαρτήματα και συσκευές μπορούν να ανοίγονται, αν απαιτείται για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα και αξιοπιστία τους, κατόπιν εκτίμησης των κινδύνων για αυτή την εργασία
(π.χ. μειωτήρας στροφών).
Τα πιο σημαντικά μέρη:
Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας.
Το σύστημα ανάρτησης (συρματόσχοινα και παρελκόμενα, υδραυλικό σύστημα και παρελκόμενα).
Το σύστημα πέδησης.
Ο μειωτήρας στροφών.
Οι ηλεκτρονόμοι (contactors relays).
Η ασφαλής αντίσταση μόνωσης κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου.
Η ασφαλής συνέχεια (ακεραιότητα) των γειώσεων.
Διακόπτες τέρματος διαδρομής.

8.3.2 Έλεγχοι και δοκιμές σημαντικών για την ασφάλεια μερών του ανελκυστήρα
Δοκιμή και εξέταση περιοριστήρα ταχύτητας και αρπάγης:
Όπου υπάρχει προηγούμενη Έκθεση Ελέγχου για δοκιμή του συστήματος η πρώτη δοκιμή (κατά τον πρώτο έλεγχο) να γίνει χωρίς φορτίο. Όπου δεν υπάρχει Έκθεση Ελέγχου, η
δοκιμή να γίνει με ονομαστικό φορτίο.
Η επόμενη δοκιμή γίνεται σε 5 με 6 χρόνια με ονομαστικό φορτίο.
Όπου δεν υπάρχει τροχαλία δοκιμής γίνεται δοκιμή χωρίς φορτίο με χειροκίνητη ενεργοποίηση του περιοριστήρα ταχύτητας και στη συνέχεια αφαιρείται το συρματόσχοινο για
να δοκιμαστεί ο περιοριστήρας (ταχύτητα ενεργοποίησης, λειτουργία ηλεκτρικού διακόπτη).
Μετά από ρύθμιση, διόρθωση ή αντικατάσταση του συστήματος ή του συρματόσχοινού του πρέπει να γίνεται δοκιμή με ονομαστικό φορτίο.

8.3.3 Δοκιμή και εξέταση βαλβίδας ασφάλειας και αρπάγης υδραυλικού ανελκυστήρα
Όπου υπάρχει προηγούμενη Έκθεση Ελέγχου για δοκιμή του συστήματος η πρώτη δοκιμή
(κατά τον πρώτο έλεγχο) γίνεται χωρίς φορτίο. Όπου δεν υπάρχει Έκθεση Ελέγχου η δοκιμή γίνεται με ονομαστικό φορτίο. Η επόμενη δοκιμή γίνεται σε 5 ή 6 χρόνια με ονομαστικό φορτίο.
Μετά από ρύθμιση, διόρθωση ή αντικατάσταση του συστήματος πρέπει να γίνεται δοκιμή με ονομαστικό φορτίο.

8.3.4 Κριτήρια απόρριψης και αποδοχής
Συρματόσχοινα και παρελκόμενα:
Καθοδήγηση για αριθμό, θέση και έκταση κομμένων συρματιδίων, μείωση διαμέτρου,
οξείδωση κ.λπ. (δηλαδή κριτήρια απόρριψης) από το πρότυπο ISO 4344:2012, Steel wire
ropes for lifts - Minimum Requirements.
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Ηλεκτρονόμοι (contactors relays), επαφές ασφάλειας, λάδι υδραυλικού συστήματος:
καθοδήγηση από εγχειρίδια κατασκευαστών για μέγιστο αριθμό λειτουργιών, μέγιστο χρόνο λειτουργίας, μείωση αξιοπιστίας και μείωση τεχνικών προδιαγραφών.
Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. Προληπτική αντικατάσταση.

8.4 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για την ασφάλεια βάσει του προσαρτήματος Α3:2010 των
προτύπων 81.1& 2/1999
Στοιχεία στερέωσης
καλυμμάτων

Τροχαλιοστάσιο

Σταθμοί χειρισμού επιθεώρησης

Μέτρηση έντασης φωτισμού

Γείωση μηχανοστασίου

Ανεξέλεγκτη κίνηση θαλάμου

Διάκενα μεταξύ θαλάμου
και τοίχου του φρέατος που
βρίσκεται προς την πλευρά της
εισόδου στον θάλαμο.
Κανονική στάση του θαλάμου
στις αποβιβάσεις και ακρίβεια
ισοστάθμισης

Σύστημα αυτοεπιτήρησης

Τα στοιχεία στερέωσης των καλυμμάτων που απαιτείται να αφαιρούνται
κατά την τακτική συντήρηση και επιθεώρηση πρέπει να παραμένουν στα
αφαιρούμενα καλύμματα ή στον εξοπλισμό που αυτά καλύπτουν.
• Θέση εντός εκτός φρεατίου.
• Οικοδομικά χαρακτηριστικά.
• Διαστάσεις.
• Αποστάσεις ασφαλείας.
• Θύρες και καταπακτές.
• Ανοίγματα.
• Φωτισμός και ρευματοδότες.
• Θέση.
• Αριθμός.
• Μανδαλώσεις.
• Διατάξεις διακοπής.
• Ένταση τουλάχιστον 200 lux στο επίπεδο του δαπέδου στο
μηχανοστάσιο.
• Ένταση τουλάχιστον 100 lux στις τροχαλίες στο τροχαλιοστάσιο.
Επαλήθευση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
της σύνδεσης μεταξύ του κύριου ακροδέκτη
γείωσης του μηχανοστασίου και των
διαφορετικών μερών τα οποία τυχαία
μπορούν να βρεθούν υπό τάση.
• Μέσα μηχανικά-ηλεκτρικά.
• Πιστοποιητικό τύπου.
• Τρόπος επέμβασης διακοπής.
• Ανεξαρτησία από τα λειτουργικά εξαρτήματα της εγκατάστασης
εκτός αν αυτά είναι σχεδιασμένα με πλεονάζοντα στοιχεία και
αυτοεπιτηρούνται για τη σωστή λειτουργία τους.
• Εγχειρίδιο λειτουργίας.
Μετρήσεις σύμφωνα με την 11.2.4 των
Προτύπων.
• Η ακρίβεια της στάσης του θαλάμου πρέπει να είναι ±10 mm.
• Ένα επίπεδο ακρίβειας ισοστάθμισης ±20 mm πρέπει να διατηρείται.
Εάν κατά τη διάρκεια π.χ. επιβίβασης-αποβίβασης ξεπερνιέται η τιμή
των 20 mm πρέπει να διορθώνεται.
• Πιστοποιητικό τύπου.
• Σε περίπτωση ανίχνευσης λειτουργικής αστοχίας ο ανελκυστήρας
τίθεται εκτός λειτουργίας.
• Η επαναφορά του σε λειτουργία απαιτεί την επέμβαση εξειδικευμένου
προσώπου.
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Διάταξη ακινητοποίησης
θαλάμου

Αποστάσεις ακινητοποίησης

Διάταξη ανίχνευσης ΑΚΘ

Δοκιμές θαλάμου

Λειτουργικές δοκιμές

Ξένες εγκαταστάσεις
Πλατφόρμα συντήρησης

Μετρήσεις

• Η ενεργοποίησή της επιτηρείται από ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας
(PESSRAL με επίπεδο ασφάλειας ακεραιότητας SIL1-SIL 3) που θέτει
τον ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας.
• Η επαναφορά της διάταξης σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα δεν
απαιτεί πρόσβαση στον θάλαμο ή στο αντίβαρο.
• Η επαναφορά του ανελκυστήρα σε λειτουργία απαιτεί την επέμβαση
εξειδικευμένου προσώπου.
Η ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας έναντι ΑΚΘ ακινητοποιεί τον
θάλαμο (θάλαμος άδειος στην άνοδο, θάλαμος με το 100% του ωφέλιμου
φορτίου στην κάθοδο) ως ακολούθως:
Προς κάθε κατεύθυνση:
max. 1.200 mm από τη στάση.
Κάθοδος:
απόσταση κατωφλίου θύρας φρέατος - υπέρθυρου θύρας θαλάμου min.
1.000 mm.
Άνοδος:
απόσταση κατωφλίου θύρας θαλάμου - υπέρθυρου θύρας φρέατος min.
1.000 mm.
Άνοδος:
απόσταση κατωφλίου θύρας φρέατος - κάτω ακμής της ποδιάς θαλάμου
max. 200 mm.
• Διακόπτης ασφαλείας ή κύκλωμα ασφαλείας ή (PESSRAL min SIL2).
• Ενεργοποίηση το αργότερο τη στιγμή εξόδου του θαλάμου από τη
ζώνη απομανδάλωσης.
Σταμάτημα του θαλάμου στις αποβιβάσεις και ακριβές αλφάδιασμα
(12.12).
Επαληθεύεται η ακρίβεια διακοπής του θαλάμου ώστε να συμμορφώνεται
με το 12.12 σε όλες τις αποβιβάσεις, και στις δύο κατευθύνσεις για
ενδιάμεσα πατώματα.
Επιβεβαίωση ότι ο θάλαμος διατηρεί την ακρίβεια οριζοντίωσης σύμφωνα
με το 12.12 κατά τη διάρκεια των συνθηκών επιβίβασης και αποβίβασης.
Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στο πιο δυσμενές πάτωμα.
Λειτουργικές δοκιμές από τις παρακάτω συσκευές, εάν είναι διαθέσιμες:
μηχανική συσκευή για την παρεμπόδιση της μετακίνησης του θαλάμου
(6.4.3.1).
• μηχανική συσκευή για το σταμάτημα του θαλάμου (6.4.4.1).
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια εργαλείων που
χρησιμοποιούνται ως μηχανική συσκευή, π.χ. όταν ενεργοποιείται στην
επέμβαση έκτακτης ανάγκης η ταχύτητα και ο θάλαμος είναι κενός.
• πλατφόρμα (6.4.5).
• μηχανική συσκευή για το κλείδωμα του θαλάμου ή κινητών στάσεων
(6.4.5.2).
• συσκευές για έκτακτη ανάγκη και δοκιμές λειτουργίας (6.6).
• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.λπ.
• Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η παρεμβολή
άλλου εξοπλισμού στη λειτουργία του ανελκυστήρα.
Θέση, ασφάλεια, διαστάσεις κ.λπ.
Απαιτήσεις
• Το πλάτος πρέπει να είναι το λιγότερο ίσο με αυτό του αντίβαρου ή του
βάρους αντιστάθμισης συν 0,10 m σε κάθε πλευρά.
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8.5 Β ασικές απαιτήσεις ασφάλειας σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή
των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας βάσει του
προσαρτήματος +Α3:2010 των προτύπων 81.1& 2/1999
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
εφαρμόζονται μόνο όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει κατά τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα ή του στοιχείου ασφαλείας υπό τις συνθήκες που προβλέπονται
από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας.
Ο κατασκευαστής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας και ο εγκαταστάτης
του ανελκυστήρα πρέπει να πραγματοποιούν ανάλυση των κινδύνων ώστε να εξετάζουν
σε ποιους είναι εκτεθειμένο το προϊόν τους και στη συνέχεια να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν το προϊόν με βάση την ανάλυση αυτή.
Κατά το άρθρο 14, οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (νυν Κανονισμός
Δομικών 305/2010) που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επί
των ανελκυστήρων.
Εφόσον υφίσταται ο σχετικός κίνδυνος και δεν καλύπτεται από το παρόν παράρτημα,
ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος Ι της οδηγίας
89/392/ΕΟΚ.

8.5.1 Θαλαμίσκος
Ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να προσφέρει
χώρο και ανθεκτικότητα που να αντιστοιχεί στον μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων και στο
ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως ορίζονται από τον εγκαταστάτη.
Όταν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος
έτσι ώστε τα δομικά χαρακτηριστικά του να μην παρακωλύουν ή να εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπει όλες τις κατάλληλες μετατροπές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης του από τα άτομα αυτά.

8.5.2 Μέσα ανάρτησης και στήριξης
Τα μέσα ανάρτησης ή/και στήριξης του θαλαμίσκου, των συνδέσεών του, και οι σχετικές
απολήξεις τους πρέπει να επιλέγονται και να σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζουν
ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής ασφάλειας και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους πτώσης του θαλαμίσκου, εάν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες χρησιμοποίησης, τα υλικά και οι
συνθήκες κατασκευής.
Τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου, εφόσον είναι συρματόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να είναι διπλά και ανεξάρτητα, και το καθένα να είναι εφοδιασμένο με ανεξάρτητο
σύστημα αγκύρωσης. Τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν συνδέσεις
ή ματίσματα, παρά μόνο όπου αυτά χρειάζονται για τη στερέωση ή για να σχηματιστεί
βρόχος (θηλιά).

8.5.3 Έλεγχος των καταπονήσεων (περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας)
Οι ανελκυστήρες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά
τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να εκτελούν εντολές χειρισμών όταν το φορτίο υπερβαίνει
την ονομαστική τιμή.
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Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διάταξη για τον περιορισμό της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στους ανελκυστήρες
οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουν
υπερβολική ταχύτητα.
Οι ταχυκίνητοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ελέγχου και ρύθμισης της ταχύτητας.
Οι ανελκυστήρες στους οποίους χρησιμοποιούνται τροχαλίες τριβής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των συρματόσχοινων
έλξεως επί της τροχαλίας.

8.5.4 Όργανα ελέγχου
Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιούνται από
μη συνοδευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σχεδιασμένα και διατεταγμένα κατά κατάλληλο τρόπο.
Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να επισημαίνεται σαφώς.
Τα κυκλώματα κλήσης συστοιχίας ανελκυστήρων μπορούν να είναι κοινά ή διασυνδεδεμένα.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η συνδεσμολογία πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε:
• Να αποκλείεται κάθε σύγχυση με κυκλώματα που δεν ανήκουν στον ανελκυστήρα.
• Να είναι δυνατή η υπό φορτίο μεταγωγή του ηλεκτρικού κυκλώματος κίνησης.
• Οι κινήσεις του ανελκυστήρα να εξαρτώνται από μηχανισμούς ασφάλειας που θα
περιλαμβάνονται σε σύστημα χειρισμού με δικές του διατάξεις ασφάλειας.
• Βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης να μη δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση.

8.6 Κίνδυνοι για πρόσωπα εκτός του θαλαμίσκου
Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κατά τρόπο ώστε η
προσπέλαση στον χώρο διαδρομής του θαλαμίσκου να είναι δυνατή μόνο για συντήρηση
και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Πριν ένα άτομο εισέλθει στον χώρο αυτό πρέπει να
καθίσταται αδύνατη η συνήθης χρήση του ανελκυστήρα.
Ο ανελκυστήρας πρέπει να κατασκευάζεται και να σχεδιάζεται ούτως ώστε να εμποδίζεται τυχόν σύνθλιψη όταν ο θαλαμίσκος βρίσκεται σε μια από τις οριακές θέσεις της
διαδρομής του.
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί εφόσον προβλεφθεί ελεύθερος χώρος ή καταφύγιο πέραν
των οριακών θέσεων.

8.7 Κίνδυνοι για πρόσωπα εντός του θαλαμίσκου
Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να παραμένουν κλειστές και κλειδωμένες σε περίπτωση
στάσης μεταξύ δύο επιπέδων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μεταξύ του θαλαμίσκου
και του φρέατος ή ελλείψει φρέατος.
Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος τροφοδότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου
ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις που εμποδίζουν την ελεύθερη
πτώση ή ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις του θαλαμίσκου.

8.8 Άλλοι κίνδυνοι
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Οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, όταν πρέπει να συμβάλουν στην πυρασφάλεια του
κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των θυρών με γυάλινα τμήματα, πρέπει να παρουσιάζουν
κατάλληλη αντοχή στη φωτιά, η οποία να χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα διατήρησης
της ακεραιότητάς τους και τις ιδιότητές τους όσον αφορά τη μόνωση (μη εξάπλωση της
φλόγας) και τη μετάδοση της θερμότητας (θερμική ακτινοβολία).
Τα ενδεχόμενα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσής τους με τον θαλαμίσκο ή πτώσης τους πάνω σε
αυτόν.
Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα τα οποία να επιτρέπουν την
ελεύθερη έξοδο και την εκκένωση των προσώπων τα οποία έχουν κλειστεί στον θαλαμίσκο.
Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας που να
επιτρέπουν τη μόνιμη σύνδεση με υπηρεσία άμεσης βοήθειας.
Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν επαρκή αερισμό στους επιβάτες, ακόμα και σε περίπτωση παρατεταμένης στάσης.
Ο θαλαμίσκος πρέπει να φωτίζεται επαρκώς εφόσον χρησιμοποιείται ή εφόσον κάποια
θύρα είναι ανοιχτή. Πρέπει επίσης να προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας.
Τα μέσα επικοινωνίας και ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμα και αν διακοπεί η κανονική
παροχή ενέργειας.
Ο χρόνος λειτουργίας τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την κανονική
επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

8.9 Οδηγίες χρήσεως
Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας που αναφέρονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας
πρέπει να συνοδεύονται από κείμενο οδηγιών συνταγμένο σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους-μέλους του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή σε άλλη κοινοτική γλώσσα που εκείνος
έχει αποδεχτεί, ώστε:
• η συναρμολόγηση
• η καλωδίωση
• η ρύθμιση
• η συντήρηση
να μπορούν να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους.

8.10 Ορολογία και ορισμοί σχετικά με τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων
Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας: το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας που είναι συνδεδεμένες εν σειρά.
Ανελκυστήρας: μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και στην κατασκευή του είναι
εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα. Ο θάλαμος κινείται, έστω μερικώς, κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλίση μικρότερη από 15ο ως προς την κατακόρυφο.
Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας: υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο
ή ο κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν με τον θάλαμο ή το πλαίσιό του.
Ανελκυστήρας έμμεσης επενέργειας: υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο
ή ο κύλινδρος συνδέονται με τον θάλαμο ή το πλαίσιό του με μέσα ανάρτησης (συρματόσχοινα, αλυσίδες).
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Ανελκυστήρας μικρών φορτίων: μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και στην
κατασκευή του είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα και ο οποίος κινείται, έστω μερικώς,
κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλίση μικρότερη από 150 ως προς την κατακόρυφο.
Ένας θάλαμος θεωρείται ότι δεν επιτρέπει την είσοδο ατόμων όταν οι μέγιστες διαστάσεις του είναι οι εξής:
a. Επιφάνεια δαπέδου 1,00 m2.
b. Βάθος 1,00 m.
c. Ύψος 1,20 m.
Επιτρέπεται, όμως, ύψος μεγαλύτερο από 1,20 m αν ο θάλαμος είναι χωρισμένος με
μόνιμα χωρίσματα σε χώρους με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από τις προαναφερόμενες.
Ανελκυστήρας τυμπάνου-ανελκυστήρας με αλυσίδα: ανελκυστήρας με αλυσίδες ανάρτησης ή με συρματόσχοινα που παρασύρονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την
τριβή.
Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων: ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως
για τη μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά συνοδεύεται από άτομα.
Ανελκυστήρας υδραυλικός: ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για την
ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει
υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στον θάλαμο
(μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότεροι από έναν ηλεκτροκινητήρες, αντλίες ή/και
ανυψωτικές μονάδες).
Αντίβαρο: μάζα η οποία εξασφαλίζει την τριβή.
Ανυψωτική μονάδα: συνδυασμός από ένα έμβολο και έναν κύλινδρο που σχηματίζουν
μια υδραυλική μονάδα.
Ανυψωτική μονάδα απλής ενέργειας: ανυψωτική μονάδα στην οποία η μετατόπιση
πραγματοποιείται κατά μία φορά με την ενέργεια του υγρού και κατά την αντίθετη φορά
με την επίδραση της βαρύτητας.
Άνω απόληξη φρέατος: τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου το οποίο
εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής του φρέατος.
Βάρος αντιστάθμισης: μάζα η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη ή μέρος της μάζας του θαλάμου.
Βαλβίδα αντεπιστροφής: βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά.
Βαλβίδα θραύσης: βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα όταν η
πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση της παροχής κατά μια προκαθορισμένη φορά ροής του ρευστού, υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.
Βαλβίδα καθόδου: ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό
κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου.
Βαλβίδα περιορισμού της ροής: βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία
φορά, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετη.
Βάρος αντιστάθμισης: μάζα η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη τη
μάζα του θαλάμου ή μέρος αυτής.
Διαθέσιμη επιφάνεια του θαλάμου: η επιφάνεια του θαλάμου μετρημένη 1 m πάνω
από το επίπεδο του δαπέδου, αγνοώντας τον χειραγωγό που είναι διαθέσιμος για του επιβάτες ή τα αντικείμενα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα.
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Πολυστρωματικό γυαλί: σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων γυαλιού, καθένα από
τα οποία είναι συγκολλημένο με τα υπόλοιπα με τη χρήση πλαστικής μεμβράνης.
Στρόφιγγα απομόνωσης: χειροκίνητη βαλβίδα με δύο στόμια η οποία μπορεί να επιτρέψει ή να εμποδίσει τη ροή του υγρού και κατά τις δύο κατευθύνσεις.
Συρματόσχοινο ασφαλείας: βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στον θάλαμο, στο
αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης, που προορίζεται να ενεργοποιήσει μια συσκευή αρπάγης, σε περίπτωση αστοχίας της ανάρτησης.
Συσκευή αρπάγης: μηχανική διάταξη που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί
ακίνητο πάνω στις οδηγητικές τροχιές τον θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης, σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδου τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησής τους.
Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης: συσκευή αρπάγης που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς.
Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης με απόσβεση: συσκευή αρπάγης που ενεργεί
σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς, στην οποία η αντίδραση της δύναμης πάνω στον
θάλαμο ή στο αντίβαρο περιορίζεται με την παρέμβαση ενός συστήματος απόσβεσης.
Συσκευή αρπάγης προοδευτικής πέδησης: συσκευή αρπάγης της οποίας η ενέργεια
επιτυγχάνεται με πέδηση στις οδηγητικές τροχιές και που με ειδικά μέσα εξασφαλίζονται
οι δυνάμεις που ενεργούν πάνω στον θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης
να περιορίζονται σε επιτρεπτά όρια.
Τροχαλιοστάσιο: χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως περιοριστήρας ταχύτητας και οι ηλεκτρικές διατάξεις.
Μηχανοστάσιο: ο χώρος μέσα στον οποίο τοποθετούνται οι κινητήριοι μηχανισμοί ή/
και ο συνεργαζόμενος με αυτούς εξοπλισμός. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα συνήθως
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οικοδομής, στο υπόγειο ή στο ισόγειο, αναλόγως με το αν ο
ανελκυστήρας εξυπηρετεί το υπόγειο ή από το ισόγειο και πάνω. Επίσης, μπορεί να φτιαχτεί και στο επάνω μέρος της οικοδομής, στο δώμα.
Φρέαρ: ο χώρος στον οποίο κινούνται ο θάλαμος, το αντίβαρο και το βάρος αντιστάθμισης. Αυτός ο χώρος συνήθως ορίζεται από τον πυθμένα, τα τοιχώματα και την οροφή
του φρέατος
Χρήστης: άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.

8.11 Τύποι ανελκυστήρα
Οι ανελκυστήρες ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες καλούνται να καλύψουν (μεταφορά
ανθρώπων ή φορτίων) διακρίνονται σε:
• Επιβατηγούς (για τη μεταφορά προσώπων).
• Φορτηγούς (για τη μεταφορά φορτίων).
Οι επιβατηγοί πρέπει να ανταποκρίνονται κατά τις ώρες αιχμής (ώρες συγκέντρωσης
ή αποχώρησης προσωπικού κτιρίων) κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβανομένου
βασικά υπόψη και του κόστους.
Πρέπει να διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό ασφάλειας κατά τη λειτουργία, για την
καλαίσθητη εμφάνισή τους και γενικά για την αυτοματοποίηση της κίνησής τους (π.χ.
ομαδοποίηση λειτουργίας).
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Οι φορτηγοί συνιστούν ογκώδεις κατασκευές, όπου η καλαισθησία έρχεται σε δεύτερη
θέση συγκριτικά με την ασφάλεια και τη στιβαρότητα της κατασκευής.
Ανάλογα με τον αριθμό ταχυτήτων κίνησης του θαλαμίσκου διακρίνονται σε:
• Ανελκυστήρες μίας ταχύτητας, που ο κινητήριος μηχανισμός τους στρέφεται πάντα
με την ίδια ταχύτητα. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις μικρές πολυκατοικίες.
• Ανελκυστήρες δύο ταχυτήτων (μικρή και μεγάλη), δηλαδή ο κινητήριος μηχανισμός
τους στρέφεται πότε με τη μια και πότε με την άλλη ταχύτητα. Χρησιμοποιούνται
κυρίως στα κτίρια που παρουσιάζουν μεγαλύτερη κίνηση.
• Ανελκυστήρες συνεχώς μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Ανάλογα με την ταχύτητα U κίνησης του θαλαμίσκου διακρίνονται σε:
• Ανελκυστήρες μικρής ταχύτητας U<-0.40 m/sec.
• Ανελκυστήρες μέσης ταχύτητας 0.4<U<1.20 m/sec.
• Ανελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας U>1.20 m/sec.
• Ανάλογα με την αρχή λειτουργίας διακρίνουμε τους ανελκυστήρες σε:
• Έλξεως ή τριβής (ηλεκτροκίνητοι).
• Υδραυλικούς.
Για να θεωρηθεί άρτια τεχνικά και αισθητικά μια εγκατάσταση ανελκυστήρα θα πρέπει
να παρουσιάζει:
• Ασφάλεια τόσο κατά τη κίνηση όσο και κατά την είσοδο-έξοδο των επιβατών.
• Απλή και εύκολη χρήση από οποιοδήποτε άτομο.
• Αθόρυβη, όσο γίνεται, λειτουργία όλων των μηχανισμών.
• Ικανοποιητική ταχύτητα κατά την κίνηση από όροφο σε όροφο, χωρίς κλυδωνισμούς.
• Ομαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση κατά τις στάσεις.
• Καλή εμφάνιση σε αρμονική σχέση με την οικοδομή.
Για την επιλογή του τύπου του ανελκυστήρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• Η μορφολογία της οικοδομής.
• Οι απαιτήσεις της κίνησης στην οικοδομή.
• Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησής του.
Στις σύγχρονες μορφές των υδραυλικών κυκλωμάτων για ανελκυστήρες όλα τα κύρια
και βοηθητικά εξαρτήματα που αναφέραμε βρίσκονται ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο σύνολο, που το ονομάζουμε μπλοκ βαλβίδων. Αυτό παρεμβάλλεται ανάμεσα στο πιεστικό συγκρότημα και στο έμβολο και ρυθμίζει σε κάθε φάση τις συνθήκες ροής λαδιού, σύμφωνα
με τις εντολές του πίνακα χειρισμού.

8.12 Βασικές μέθοδοι λειτουργίας ανελκυστήρων
Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι ελέγχου ενός ανελκυστήρα προσώπων ή φορτίων.
• Απλής αυτόματης λειτουργίας (SARB).
• Αυτόματης κλήσης καθόδου (DCL).
• Αυτόματων κλήσεων ανόδου-καθόδου (FCL).
Απλής αυτόματης λειτουργίας (SARB) είναι η απλούστερη μορφή ελέγχου του ανελκυστήρα.
Χρησιμοποιείται για ανελκυστήρες επιβατών με μικρή κίνηση επιβατών και είναι η πιο
κοινή μορφή ελέγχου ανελκυστήρων επιβατών και φορτίων.
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Αυτόματης κλήσης καθόδου (DCL) χρησιμοποιείται συχνά για ανελκυστήρες επιβατών
σε ξενοδοχεία και κατοικίες και προτιμάται όταν η μεγαλύτερη κίνηση των επιβατών είναι
ανάμεσα στους πάνω ορόφους και στην κεντρική είσοδο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερικές περιπτώσεις ανελκυστήρων φορτίων.
Αυτόματων κλήσεων ανόδου-καθόδου (FCL) χρησιμοποιείται για ανελκυστήρες επιβατών σε κτίρια γραφείων και παρόμοιες εφαρμογές όπου οι επιβάτες μετακινούνται συχνά
ανάμεσα σε όλους τους ορόφους. Διαχειρίζεται πολύ ικανοποιητικά την κίνηση ανάμεσα
στους ορόφους. Χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά για ανελκυστήρες φορτίων.

8.13 Εξέταση τύπου «ΕΚ» ανελκυστήρα
Η εξέταση τύπου «ΕΚ» του ανελκυστήρα είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει ότι το μοντέλο ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας.
Η εξέταση τύπου «ΕΚ» υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.
Ο κοινοποιούμενος οργανισμός:
• Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για να εκτιμήσει κατά πόσο αυτός μπορεί να επιτύχει
τους επιδιωκόμενους στόχους.
• Εξετάζει το μοντέλο του ανελκυστήρα για να επαληθεύσει ότι έχει κατασκευαστεί
σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο.
• Διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών για να εξακριβώσει κατά πόσο οι λύσεις που ακολουθήθηκαν από
τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.
Εάν το αντιπροσωπευτικό δείγμα ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας ο κοινοποιούμενος οργανισμός χορηγεί εξέταση τύπου «ΕΚ» στον αιτούντα.
Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του ανελκυστήρα,
τα συμπεράσματα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος της βεβαίωσης και τα στοιχεία
για την αναγνώριση του συγκεκριμένου τύπου.
Η δήλωση πιστότητας «ΕΚ» πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Όνομα και διεύθυνση του εγκαταστάτη.
• Περιγραφή του ανελκυστήρα, χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς, αριθμό σειράς
και διεύθυνση στην οποία συναρμολογήθηκε ο ανελκυστήρας.
• Έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
• Όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται ο ανελκυστήρας.
• Στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

8.14 Τελικός έλεγχος
Ο τελικός έλεγχος είναι η διαδικασία με την οποία ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα
βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διαθέτει στην αγορά ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της οδηγίας.
Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο ανελκυστήρας που διαθέτει στην αγορά να είναι σύμφωνος με το μοντέλο του ανελκυστήρα που
περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου «ΕΚ».
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Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας ο κοινοποιημένος οργανισμός
επιθέτει τον αριθμό αναγνώρισης του δίπλα στη σήμανση «CE».
Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει τη βεβαίωση του τελικού ελέγχου εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη νέα βεβαίωσή του
και προσδιορίζει τα μέσα για να επιτευχθεί η πιστότητα.

8.15 Τεχνικός φάκελος
Ο τεχνικός φάκελος, που υποβάλλεται στην αίτηση για προέγκριση, θα πρέπει να περιέχει
όλες τις πληροφορίες και όλα τα έντυπα, ή μέρος αυτών, που αναφέρονται στον κατάλογο
που ακολουθεί:
• Τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις του εγκαταστάτη, του ιδιοκτήτη ή/και του χρήστη.
• Τη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης.
• Τον τύπο του εξοπλισμού – το ονομαστικό φορτίο – την ονομαστική ταχύτητα – τον
αριθμό των επιβατών.
• Τη διαδρομή του ανελκυστήρα, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων στάσεων.
• Τη μάζα του θαλάμου και του βάρους εξισορρόπησης.
• Τα μέσα πρόσβασης στο μηχανοστάσιο και στο τροχαλιοστάσιο, εάν υπάρχει.
Τεχνικές λεπτομέρειες και σχέδια
Τα απαραίτητα σχέδια και τις τομές για να γίνεται αντιληπτή η εγκατάσταση του ανελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοστασίων, των τροχαλιοστασίων και των χώρων
των συσκευών.
Αυτά τα σχέδια δεν είναι απαραίτητο να δίνουν λεπτομέρειες της κατασκευής, αλλά
θα πρέπει να περιέχουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να ελέγχεται η συμμόρφωση με
αυτό το πρότυπο και ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
• Τα διάκενα στην άνω και κάτω απόληξη του φρέατος (φρεάτιο διαδρομής).
• Τους προσιτούς χώρους που υπάρχουν κάτω από το φρέαρ.
• Την πρόσβαση στην κάτω απόληξη του φρέατος.
• Τα μέσα προστασίας της ανυψωτικής μονάδας/των ανυψωτικών μονάδων εάν
απαιτούνται.
• Τα προστατευτικά μεταξύ των ανελκυστήρων, εάν υπάρχουν περισσότεροι από δύο
στο φρέαρ.
• Τις προβλέψεις των ανοιγμάτων για αγκιστρώσεις.
• Τη θέση και τις κύριες διαστάσεις του μηχανοστασίου με το χωρομετρικό σχεδιάγραμμα του κινητήριου μηχανισμού και των κυρίων διατάξεων. Ανοίγματα εξαερισμού.
Φορτία αντίδρασης στο κτίριο και στην κάτω απόληξη του φρέατος.
• Την πρόσβαση στο μηχανοστάσιο.
• Τη θέση και τις κύριες διαστάσεις του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Θέση και διαστάσεις των τροχαλιών.
• Τη θέση των άλλων διατάξεων στο τροχαλιοστάσιο.
• Την πρόσβαση στο τροχαλιοστάσιο.
• Τη διευθέτηση και τις κύριες διαστάσεις των θυρών του φρέατος. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται όλες οι θύρες εάν είναι ίδιες και αν δείχνονται οι αποστάσεις
μεταξύ των κατωφλίων των θυρών του φρέατος.
• Τις διαστάσεις του θαλάμου και των εισόδων του.
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• Τις διαστάσεις από το κατώφλι και από τη θύρα του θαλάμου στην εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος του φρέατος.
• Την οριζόντια απόσταση μεταξύ του κλειστού θαλάμου και των θυρών του φρέατος
μετρούμενη όπως υποδεικνύεται,
• Τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάρτησης – του συντελεστή ασφαλείας – τα συρματόσχοινα (αριθμός, διάμετρος, σύνθεση, φορτίο θραύσης), τις αλυσίδες (τύπος,
σύνθεση, βήμα, φορτίο θραύσης).
• Τη δήλωση για το σύστημα προστασίας που παρέχεται.
• Έναντι ελεύθερης πτώσης και καθόδου με υπερβολική ταχύτητα.
• Έναντι μετατόπισης.
• Το λειτουργικό σχέδιο της διάταξης σφηνώματος, εάν υπάρχει.
• Τον υπολογισμό της δύναμης αντίδρασης από μια διάταξη σφηνώματος, εάν υπάρχει, πάνω στις σταθερές επικαθίσεις.
• Τα κύρια χαρακτηριστικά των συρματόσχοινων του περιοριστήρα ταχύτητας ή/και
του συρματόσχοινου ασφαλείας: διάμετρο, σύνθεση, φορτίο θραύσης, συντελεστή
ασφαλείας.
• Τις διαστάσεις και τον υπολογισμό των οδηγών, την κατάσταση και τις διαστάσεις των επιφανειών ολίσθησης (από κοίλανση, από έλαση, από μηχανουργική
κατεργασία).
• Τις διαστάσεις και τον υπολογισμό των προσκουστήρων του τύπου συσσώρευσης
ενέργειας με γραμμικά χαρακτηριστικά.
• Τον υπολογισμό της πίεσης υπό πλήρες φορτίο.
• Τον υπολογισμό της ανυψωτικής μονάδας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το παράρτημα.
• Τα χαρακτηριστικά ή το τύπο του υδραυλικού υγρού.

8.16 Επαλήθευση της συμμόρφωσης
Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών της εξέτασης τύπου για τα εξαρτήματα ασφαλείας. Τα
αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα άλλα εξαρτήματα (συρματόσχοινα, αλυσίδες, εύκαμπτες σωληνώσεις, αντιεκρηκτικό εξοπλισμό, υαλοπίνακες κ.τ.λ.), όπου είναι σχετικά.
Το πιστοποιητικό για τη ρύθμιση της διάταξης αρπάγης ασφαλείας σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, της διάταξης αρπάγης ασφαλείας και τον
υπολογισμό της συμπίεσης των ελατηρίων στην περίπτωση της διάταξης αρπάγης ασφαλείας του τύπου προοδευτικής εμπλοκής.
Το πιστοποιητικό για τη ρύθμιση της βαλβίδας θραύσης σύμφωνα με τις οδηγίες, που
παρέχονται από τον κατασκευαστή της. Πρέπει να παρέχονται τα διαγράμματα ρύθμισης
του κατασκευαστή.

8.17 Αξιολόγηση κινδύνων στους ανελκυστήρες
Οι κίνδυνοι, λοιπόν, που είναι πιθανόν να προέλθουν από τη χρήση των ανελκυστήρων κι
αξιολογούνται ως πιθανοί και σημαντικοί οφείλονται σε:
• διαμελισμό
• σύνθλιψη
• πτώση
• πρόσκρουση
• παγίδευση
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•
•
•
•
•
•

πυρκαγιά
ηλεκτροπληξία και
αστοχία υλικού που οφείλεται:
σε μηχανική βλάβη
φθορά
διάβρωση.

8.18 Πρότυπα που αφορούν τους ανελκυστήρες (normative references)
8.18.1 Πρότυπα CEN/CENELEC
ΕΝ 294:1992 Ασφάλεια μηχανών - Αποστάσεις ασφαλείας για την αποτροπή προσέγγισης επικίνδυνων ζωνών από τα άνω άκρα.
ΕΝ 1050: Ασφάλεια μηχανών - Αρχές για την εκτίμηση του κινδύνου.
ΕΝ 10025: Προϊόντα μη κεκραμένων κατασκευαστικών χαλύβων θερμής έλασης - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης.
EN 502/4: Εύκαμπτα καλώδια για ανελκυστήρες.
ΕΝ 60068-2-6: Περιβαλλοντικές δοκιμές - Μέρος 2: Δοκιμές - Δοκιμές Fc Ταλαντώσεις
(ημιτονοειδείς).
ΕΝ 60068-2-27: Διαδικασίες βασικών περιβαλλοντικών δοκιμών - Μέρος 2: Δοκιμές Δοκιμή Fc και οδηγία: Πλήγμα.
ΕΝ 60068-2-29: Διαδικασίες βασικών περιβαλλοντικών δοκιμών - Μέρος 2: Δοκιμές Δοκιμή Fc και οδηγία: Πλήγμα διαρκείας.
ΕΝ 60249-2-2: Βασικά υλικά για τυπωμένα κυκλώματα - Μέρος 2: Προδιαγραφές Προδιαγραφή Νο2: Πολύστρωμα φύλλα φαινολικού κυτταρινικού χάρτου επικαλυμμένα
με χαλκό, οικονομικής ποιότητας.
ΕΝ 60249-2-3: Βασικά υλικά για τυπωμένα κυκλώματα - Μέρος 2: Προδιαγραφές Προδιαγραφή Νο 3: Πολύστρωμα φύλλα εποξειδωμένου κυτταρινικού χάρτου επικαλυμμένα με χαλκό, καθορισμένης αναφλεξιμότητας (δοκιμή κατακόρυφης καύσης).
ΕΝ 60742: Μετασχηματιστές απομόνωσης και μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας - Απαιτήσεις.
ΕΝ 60947-4-1: Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 4:
Επαφείς και κινητήρες εκκίνησης - Τμήμα 1: Ηλεκτρομηχανικοί επαφείς και κινητήρες εκκίνησης.
ΕΝ 60947-5-1: Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5:
Συσκευές και στοιχεία διακοπής για έλεγχο κυκλωμάτων - Τμήμα 1: Ηλεκτρομηχανικές συσκευές για έλεγχο κυκλωμάτων.
ΕΝ 60950: Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου
και του ηλεκτρικού εξοπλισμού γραφείου.
ΕΝ 62326-1: Τυπωμένα κυκλώματα - Μέρος 1: Γενική προδιαγραφή.
ΕΝ 12015: 1998 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων
για ανελκυστήρες, κινούμενες κλίμακες και κινούμενος πεζόδρομος - Εκπομπή.
ΕΝ 12016: 1998 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων
για ανελκυστήρες, κινούμενες κλίμακες και κινούμενους διαδρόμους επιβατών - Ατρωσία.
prΕΝ 81-8: Δοκιμές αντοχής στη φωτιά θυρών φρέατος ανελκυστήρων - Μέθοδος δοκιμής και εκτίμηση.
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8.18.2 Πρότυπα ΙΕC
IEC60664-1: Συντονισμός της μόνωσης για εξοπλισμό περιεχόμενο σε συστήματα χαμηλής τάσης.
Μέρος 1: Αρχές απαιτήσεις και δοκιμές.
IEC60747-5: Διατάξεις ημιαγωγών - Ασυνεχείς διατάξεις και ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Μέρος 5: Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις.

8.18.3 Έγγραφα εναρμόνισης CENELEC
ΗD 21.1S3: Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής τάσης μέχρι και
450/750 V - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
ΗD 21.3S3: Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής τάσης μέχρι
και 450/750 V - Μέρος 3: Καλώδια χωρίς μανδύα για σταθερή καλωδίωση.
ΗD 22.4S3: Καλώδια με μόνωση από ελαστικό ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750
V - Μέρος 4: Εύκαμπτα καλώδια.
ΗD 214S2: Μέθοδος προσδιορισμού των δεικτών αντοχής και συμπεριφοράς στην
όδευση για στερεά μονωτικά υλικά από συνθήκες υγρασίας.
ΗD 323.2.14S2: Βασικές διαδικασίες περιβαλλοντικών δοκιμών - Μέρος 2: ΔοκιμέςΔοκιμή Ν: Μεταβολή της θερμοκρασίας.
ΗD 360S2: Καλώδια ανελκυστήρων κυκλικής διατομής με μόνωση από ελαστικό, για
κανονική χρήση.
ΗD 384.4.41S2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για κτίρια - Μέρος 4: Προστασία για
τη διασφάλιση της ασφάλειας - Κεφάλαιο 41: Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
ΗD 384.5.54S1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για κτίρια - Μέρος 5: Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρολογικών υλικών Κεφάλαιο 54: Γειώσεις και αγωγοί προστασίας.
ΗD 384.6.61S1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για κτίρια - Μέρος 6: Επαλήθευση Κεφάλαιο 61: Αρχική επαλήθευση.

8.18.4 Πρότυπα ISO
ISO7465: 1997 Ανελκυστήρες προσώπων και ανελκυστήρες μικρών φορτίων - Οδηγοί
ανελκυστήρων και αντίβαρων Τύπος Τ.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποια τα βασικά είδη ανελκυστήρων και ποια η χρήση τους;
2. Ποια τα βασικά τμήματα της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα;
3. Ποια μέσα ανάρτησης γνωρίζετε;
4. Αναφέρετε τα κρισιμότερα σημεία ελέγχου ενός ανελκυστήρα.
5. Ποια τα αποτελέσματα της απουσίας συντήρησης μιας εγκατάστασης;
6. Ποια τα συστατικά μέρη ενός πλήρους τεχνικού φακέλου;
7. Τι είναι ο τελικός έλεγχος και ποιος τον διεξάγει;
8. Τι σημαίνουν τα ακρωνύμια CEN, CENELEC;
9. Ποια πρότυπα αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του επιλεγόμενου εξοπλισμού μας;
10. Ποια τα βασικά πρότυπα ασφάλειας των μηχανών;
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Ανακεφαλαίωση
Οι ανελκυστήρες κατατάσσονται σύμφωνα με τη χρήση τους.
Ο τρόπος λειτουργίας και οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι ίσως οι κρισιμότερες πληροφορίες που απαιτείται να κατέχει με επάρκεια το τεχνικό προσωπικό.
Οι τακτικοί έλεγχοι και η προληπτική συντήρηση είναι απαραίτητοι παράγοντες και
υποχρεωτικοί από τη νομοθεσία για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Στα πρότυπα γίνεται σαφής αναφορά και δίδονται ακριβείς οδηγίες ελέγχου των εγκαταστάσεων και μέθοδοι αξιολόγησης κι αποτροπής των υφιστάμενων κινδύνων (ΕΝ 81.80).
Τα πρότυπα κατατάσσονται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους και τις πηγές τους.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ποια χρειαζόμαστε, αν υπάρχουν και σε τι αφορούν και να είμαστε σε θέση να επικαιροποιούμε τις εκδόσεις τους.
Η οδηγία επίσης επιβάλλει τα συνοδευτικά έγγραφα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού καθώς και το είδος πιστοποιήσεων κρίσιμων στοιχείων του.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι απαιτήσεις του ΕΝ 81.2 για τους υδραυλικούς
ανελκυστήρες. Παρουσιάζονται επίσης τα κύρια μέρη του εξοπλισμού και τα
πλεονεκτήματα τους. Γίνεται αναφορά στους τύπους ανάρτησης, στο φρεάτιο,
στο μηχανοστάσιο, στο υδραυλικό κύκλωμα και στα κατασκευαστικά στοιχεία
του, και στα μηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία ασφάλειας της εγκατάστασης.
Τέλος, αναφέρονται οι δοκιμές και οι έλεγχοι που διεξάγονται κατά την πρώτη
λειτουργία αλλά και περιοδικά και παρουσιάζονται επίσης οι βασικοί κατασκευαστικοί υπολογισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις φορτίσεις των στοιχείων ξεχωριστά,
σύμφωνα με τα παραρτήματα του ίδιου προτύπου.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώση και να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ 81.2 σχετικά με τους υδραυλικούς ανελκυστήρες, την ασφαλή λειτουργία τους και τους ελέγχους που προβλέπονται.

Έ ννοιες κλειδιά - Βασική ορολογία
Άμεση-έμμεση-πλάγια ανάρτηση, καμπτικές τάσεις και τάσεις λυγισμού, ευθυντήριες ράβδοι, πέδιλο ολίσθησης, ανυψωτική μονάδα, πίεση δοκιμής και θραύσης,
μονάδα ισχύος, ανάρτηση, περιοριστήρας ταχύτητας, συσκευή αρπάγης, βαλβίδα
θραύσης, υπερτάχυνση, πρεσοστάτης, προσκρουστήρας, γραμμικά χαρακτηριστικά, υπέρβαρο, διακόπτης τέρματος, απεγκλωβισμός, σημάνσεις, έκτακτη ανάγκη.

9.1 Τρόπος ανάρτησης υδραυλικού ανελκυστήρα
Εννοούμε τον τρόπο ανάρτησης του θαλάμου μέσω του εμβόλου.
Τα βασικότερα κριτήρια διαχωρισμού είναι:
a) Το αν έχουμε άμεση (1:1) ανάρτηση ή έμμεση (2:1).
b) Ο αριθμός των εμβόλων.
Άμεση ανάρτηση ονομάζουμε την επενέργεια του εμβόλου κατευθείαν πάνω στον θάλαμο μέσω του πλαισίου αναρτήσεως σασί, και ως βασικό αποτέλεσμα μπορούμε να αναφέρουμε το ότι έχουμε ίση ταχύτητα κίνησης σε έμβολο και θάλαμο και ότι το φορτίο που
επενεργεί πάνω στο έμβολο είναι ίσο με το βάρος του θαλάμου (συμπεριλαμβανομένου
φυσικά και του πλαισίου του και του ωφέλιμου φορτίου).
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Έμμεση ανάρτηση ονομάζουμε τη μετάδοση της κίνησης μέσω τροχαλιών (μετάδοση κίνησης 2:1), όπου η ταχύτητα του θαλάμου είναι διπλάσια αυτής του εμβόλου, ενώ το φορτίο
που αναρτάται από τα συρματόσχοινα επενεργεί επί του εμβόλου κατά το διπλάσιο.
Η επιλογή έμμεσου ή άμεσου τρόπου ανάρτησης καθορίζεται βασικά από το μήκος
διαδρομής του θαλάμου και κατά δεύτερο λόγο από την υποδομή του φρέατος για
στήριξη.
Ο αριθμός των εμβόλων είναι συνάρτηση του μεγέθους των φορτίων και των διαστάσεων του θαλάμου. Αυτός μπορεί να είναι μέχρι δύο, για να μπορούμε να αποφύγουμε
περιπτώσεις ανισοκατανομής φορτίων.
Η σωστή επιλογή του τρόπου ανάρτησης εγγυάται και το σωστό (ποιοτικά και οικονομικά) αποτέλεσμα στη λειτουργία του ανελκυστήρα.
Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα της σωστής επιλογής είναι και η σωστότερη κατανομή
φορτίων στα οικοδομικά στοιχεία του φρέατος.
Στη συνέχεια θα αναφερθούν εκτενέστερα τα χαρακτηριστικά των διάφορων συνδέσμων και, παράλληλα, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή επιλογή και
σχεδίαση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα.
Οι ασφαλιστικές διατάξεις σε ανελκυστήρες με έμμεση ανάρτηση είναι περισσότερες
απ’ ό,τι σε ανελκυστήρες άμεσης ανάρτησης. Εκτός από τη βαλβίδα ασφάλειας (υδραυλική αρπάγη) η οποία βρίσκεται στην εισαγωγή του κυλίνδρου, η τοποθέτηση ασφαλιστικής
αρπάγης είναι απαραίτητη και ενεργοποιείται είτε μέσω ρεγουλατόρου (ρυθμιστή ταχύτητας) είτε μέσω μηχανισμού χαλάρωσης συρματόσχοινων (ζυγαριά).

9.1.1 Άμεση ανάρτηση με κεντρικά το έμβολο (Τύπος 1:1)
Το έμβολο τοποθετείται κάτω από τον θάλαμο στο κέντρο και συνδέεται απευθείας στο
κάτω μέρος του πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή ένα μέρος του κυλίνδρου και του εμβόλου
τοποθετείται μέσα στο έδαφος του πυθμένα του φρεατίου (σε γεώτρηση).
Σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου στην κάθοδο λειτουργεί μια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται στην εισαγωγή του κυλίνδρου (υδραυλική αρπάγη).
Το έμβολο δέχεται ως αξονική δύναμη το άθροισμα του ωφέλιμου φορτίου, του σασί,
του θαλάμου και των παρελκόμενων.
Στην οπή του φρέατος που ανοίγουμε στον πυθμένα για το έμβολο τοποθετούμε πλαστικό σωλήνα, ταπωμένο από κάτω.
Ο πυθμένας της οπής, μετρώντας από την πρώτη στάση, πρέπει να πληροί την παρακάτω σχέση:
Βάθος πυθμένα από Α' στάση > Διαδρομής θαλάμου + 1000 mm.
Για μεγαλύτερες διαδρομές και ταχύτητες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τηλεσκοπικά έμβολα.

Άμεση ανάρτηση με κεντρικά το έμβολο (Τύπος 1:1).
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9.1.2 Πλάγια άμεση ανάρτηση (Τύπος 1:1)
Είναι παραλλαγή της άμεσης ανάρτησης. Το έμβολο τοποθετείται πίσω από τον θάλαμο
και συνδέεται απευθείας στο πάνω μέρος του πλαισίου. Το πλαίσιο συγκρατεί τον θάλαμο
με πιρούνια.
Η πλάγια άμεση ανάρτηση σε σύγκριση με την κεντρική άμεση ανάρτηση χρειάζεται μικρότερου μήκους γεώτρηση και σε περιπτώσεις μικρών διαδρομών δεν χρειάζεται γεώτρηση.

Πλάγια άμεση ανάρτηση.

Χρησιμοποιούνται οδηγοί μεγαλύτερης διατομής λόγω πλάγιας ανάρτησης.
Σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου στην κάθοδο λειτουργεί μια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται στην εισαγωγή του κυλίνδρου (υδραυλική αρπάγη).
Πάνω στο έμβολο επενεργεί το ωφέλιμο φορτίο και το βάρος του θαλάμου (συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου ανάρτησης).
Ο τύπος αυτός είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμος σε μικρές διαδρομές και φορτία μικρού
μεγέθους.
Στον τύπο αυτό θα πρέπει το βάθος της γεώτρησης συν το βάθος του πυθμένα του
φρεατίου συν το ύψος του τελευταίου ορόφου να είναι μεγαλύτερο της διαδρομής συν
ένα μέτρο.
Για μεγάλες διαδρομές μπορεί να χρησιμοποιούνται τηλεσκοπικά έμβολα δύο και τριών
φάσεων.

9.1.3 Άμεση ανάρτηση με δύο έμβολα (1:1)
Τα έμβολα τοποθετούνται σε δύο απέναντι πλευρές του θαλάμου διαγώνια και αναρτούν
τον θάλαμο με μία διαγώνια δοκό, στερεωμένη στο πάνω μέρος του πλαισίου.
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Η άμεση ανάρτηση με δύο έμβολα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πλάγιας άμεσης
ανάρτησης, όπου το ωφέλιμο φορτίο και το βάρος του θαλάμου είναι αρκετά μεγάλα για
πλαίσιο ανάρτησης με πιρούνια και η υποδομή του φρεατίου δεν επιτρέπει την άμεση από
κάτω ανάρτηση με ένα έμβολο.
Η διαδρομή και η ταχύτητα του θαλάμου είναι ίση με τη διαδρομή και την ταχύτητα
του εμβόλου.
Κάθε έμβολο δέχεται φορτίο ίσο με το ημιάθροισμα του ωφέλιμου φορτίου, του βάρους του πλαισίου και του θαλάμου.

Άμεση ανάρτηση με δύο έμβολα (Τύπος 1:1).

Ο θάλαμος οδηγείται με δύο κεντρικούς οδηγούς. Τα έμβολα δεν οδηγούνται με οδηγούς, γιατί το πάνω μέρος τους είναι δεμένο με δοκάρι και οδηγείται από αυτό.
Σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου στην κάθοδο λειτουργεί μια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται στην εισαγωγή του κυλίνδρου (υδραυλική αρπάγη).
Η τροφοδοσία των εμβόλων με λάδι γίνεται μέσω ενός σωλήνα ο οποίος καταλήγει σε
ένα ταφ που βρίσκεται στο κέντρο του πυθμένα του φρέατος, και από εκεί διαμοιράζεται
σε δύο σωλήνες που αυτοί τροφοδοτούν ανεξάρτητα ο καθένας τα δύο έμβολα.

9.1.4 Πλάγια έμμεση ανάρτηση (Τύπος 2:1)
Το έμβολο τοποθετείται πίσω ή πλάγια από τον θάλαμο και είναι υπερυψωμένο από τον
πυθμένα του φρεατίου. Στο πάνω μέρος του εμβόλου υπάρχει στερεωμένη μια τροχαλία
που κινείται μαζί με το έμβολο. Το έμβολο συνδέεται με τον θάλαμο μέσω τροχαλίας και
συρματόσχοινων, των οποίων το ένα άκρο στερεώνεται σε σταθερά σημεία στον πυθμένα
του φρέατος και το άλλο αναρτά τον θάλαμο από κάποιο σταθερό σημείο.
Είναι ο περισσότερο διαδεδομένος τρόπος ανάρτησης γιατί είναι ο ιδανικότερος για
μεγάλες διαδρομές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορτία μέχρι 1.500 kg ή και περισσότερα.
Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο τροχαλίες πάνω στον ίδιο άξονα, οι οποίες περιστρέφονται αντίρροπα, και δύο ομάδες συρματόσχοινων που κρατούν τον θάλαμο σε δύο σημεία,
για να υπάρχει καλύτερη ισορροπία.
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Πλάγια έμμεση ανάρτηση (Τύπος 2:1).

Για κάθε μέτρο διαδρομής εμβόλου ο θάλαμος διανύει 2 μέτρα (ανάρτηση 2:1).
Αυτό σημαίνει ότι για την κάλυψη κάποιας διαδρομής απαιτείται το μισό περίπου μήκος εμβόλου απ’ ότι στην άμεση ανάρτηση ή, με άλλα λόγια, το μισό της διαδρομής του
θαλάμου.
Το φορτίο πάνω στο έμβολο είναι ίσο με το διπλάσιο του αθροίσματος του ωφέλιμου
φορτίου του βάρους του πλαισίου και του θαλάμου στο οποίο προσθέτουμε το βάρος της
τροχαλίας και των συρματόσχοινων. Η ταχύτητα του θαλάμου είναι η διπλάσια της ταχύτητας του εμβόλου.
Χρησιμοποιούμε οδηγούς μεγαλύτερης διατομής από άλλους τύπους, αφενός μεν γιατί
είναι πλάγια ανάρτηση και αφετέρου λόγω πιθανής λειτουργίας του συστήματος αρπάγης.

9.1.5 Έμμεση ανάρτηση με δύο έμβολα
Είναι μια παραλλαγή της έμμεσης ανάρτησης. Τα έμβολα τοποθετούνται διαγώνια σε δύο
απέναντι πλευρές του θαλάμου και αναρτούν τον θάλαμο με συρματόσχοινα, μέσω ενός
μορφοσίδερου που είναι στερεωμένο στο πλαίσιο του θαλάμου. Τα σταθερά άκρα των
συρματόσχοινων προσδένονται σε ειδικό στήριγμα στον πυθμένα του φρεατίου.
Το φορτίο πάνω σε κάθε έμβολο είναι ίσο με το άθροισμα του ωφέλιμου φορτίου του
βάρους του πλαισίου ανάρτησης, του θαλάμου, της τροχαλίας και των συρματόσχοινων.
Η ταχύτητα του θαλάμου είναι διπλάσια της ταχύτητας των εμβόλων.
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεγάλων θαλάμων/φορτίων και σημαντικές διαδρομές
(πάνω από 5 m).
Οι ασφαλιστικές διατάξεις σχετικά με τη βαλβίδα ασφαλείας και την αρπάγη είναι
όμοιες με εκείνες της πλάγιας έμμεσης ανάρτησης 2:1, με τη διαφορά ότι στον τύπο
η αρπάγη λειτουργεί μόνο με ρεγουλατόρο, οπότε αυτός δεν είναι προαιρετικός, αλλά
υποχρεωτικός και από τους σχετικούς κανονισμούς.
Ο θάλαμος οδηγείται σε δύο κεντρικούς οδηγούς. Είναι μεγαλύτερης διατομής λόγω
ύπαρξης του συστήματος αρπάγης.
Οι δύο τροχαλίες με τα δύο έμβολα οδηγούνται από δύο ζεύγη οδηγών μικρής διατομής (οι οποίοι αρχίζουν από 50 x 50 x 7, για μικρά φορτία, έως 70 x 70 x 8, για μεγάλα
φορτία). Οι οδηγοί των εμβόλων ξεκινούν από την κορυφή του φρέατος και καταλήγουν
μέχρι το μέσο του.
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Οι τροχαλίες είναι και εδώ διπλές με ομόκεντρα τεμάχια, αλλά περιστρέφονται κατά
την ίδια φορά περιστροφής.
Η τροφοδοσία των εμβόλων με λάδι γίνεται μέσω ενός σωλήνα ο οποίος καταλήγει σε
ένα ταφ που βρίσκεται στο κέντρο του πυθμένα του φρέατος και από εκεί διαμοιράζεται
σε δύο σωλήνες, που αυτοί τροφοδοτούν ανεξάρτητα ο καθένας τα δύο έμβολα. Ο συγχρονισμός στην κίνηση των δύο εμβόλων εξασφαλίζεται με τη σωστή και σταθερή οδήγηση
του θαλάμου πάνω στις ράγες που αυτή εξαναγκάζει και τα έμβολα να κινούνται με ισοταχή (συγχρονισμένη) κίνηση.

Έμμεση ανάρτηση με δύο έμβολα.

9.1.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα σε σχέση με τον
ηλεκτρομηχανικό
Τα πλεονεκτήματα είναι:
• Δεν χρειάζεται τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ.
• Έχει πολύ καλή ποιότητα κίνησης.
• Απαιτεί λιγότερο χώρο αφού είναι χωρίς αντίβαρα.
• Λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς.
• Απαιτεί μηδαμινή συντήρηση γιατί τα περισσότερα μέρη αυτολιπαίνονται ενώ ο κινητήρας εργάζεται μόνο στην άνοδο.
• Δεν εγκλωβίζονται άτομα.
• Προσφέρει τη δυνατότητα να σταματά σε όποιο ύψος θέλουμε.
• Ευελιξία στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μιας και η σύνδεση του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και έναν εύκαμπτο ελαστικό
σωλήνα για την παροχή λαδιού προς το έμβολο.
• Χαμηλές απαιτήσεις σε ύψος τελευταίου ορόφου (ελάχιστο 2,45 μ.).
• Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος για μηχανοστάσιο.
Τα μειονεκτήματα είναι:
• Καταναλώνει 10% περισσότερη ενέργεια.
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• Δεν αντέχει σε μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων λόγω υπερθέρμανσης του λαδιού.
• Δεν ενδείκνυται σε πολυώροφα κτίρια όπου απαιτείται μεγάλη ταχύτητα.

9.1.7 Τα κύρια μέρη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα
Τα κύρια μέρη που αποτελούν μια εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα έμμεσης ανάρτησης είναι:
• Το φρεάτιο διαδρομής.
• Οι ευθυντήριες ράβδοι (οδηγοί).
• Ο θάλαμος (κουβούκλιο και πλαίσιο ανάρτησης).
• Πλαίσιο ανάρτησης.
• Ανυψωτική μονάδα (συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου).
• Σωλήνας προσαγωγής λαδιού.
• Υδραυλικά έλαια.
• Υδραυλικές διατάξεις χειρισμού και ασφάλειας.
• Μονάδα ισχύος.

9.1.8 Το φρεάτιο διαδρομής
Το φρεάτιο διαδρομής είναι ο χώρος όπου κινούνται τα μέρη του ανελκυστήρα που μετέχουν σε ευθύγραμμη κίνηση, και ειδικότερα ο θάλαμος και το αντίβαρο (αν υπάρχει).
Το φρεάτιο κατασκευάζεται από άκαυστο υλικό με τοιχώματα από μπετόν ή από μπατική τοιχοποιία. Το τοίχωμα του φρεατίου πρέπει να σχηματίζει συνεχή κατακόρυφη επιφάνεια από λεία και σκληρά στοιχεία, π.χ. μεταλλικά φύλλα, σκληρό σοβά ή άλλο οικοδομικό
υλικό που παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή τριβής. Οι είσοδοι του φρέατος κλείνονται με
μεταλλικές πόρτες που φέρουν κατάλληλη διάταξη επαφών, ώστε να αποκλείεται η κίνηση
του θαλάμου αν δεν είναι όλες καλά κλεισμένες.
Κάθε πόρτα ανοίγει μόνο όταν το δάπεδο του θαλαμίσκου βρεθεί σε ζώνη ύψους 15
cm πάνω ή κάτω του δαπέδου του ορόφου στον οποίο πρόκειται να σταθμεύσει.

Κύρια μέρη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα.
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Όταν το έμβολο βρίσκεται στην ακραία θέση, η οποία διασφαλίζεται μέσω των διατάξεων περιορισμού της διαδρομής του εμβόλου, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος πάνω
από τον θάλαμο, ώστε να μπορεί να περιλάβει ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις τουλάχιστον 0,50 x 0,60 x 0,80 m που να εδράζεται σε μία από τις πλευρές του.
Η καθαρή κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των κατώτερων τμημάτων της οροφής του
φρεατίου και των υψηλότερων τμημάτων της κεφαλής του εμβόλου, το οποίο κινείται προς
τα άνω, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,10 m. Ενδεικτικά, το ύψος του τελευταίου ορόφου
(Υ.Τ.Ο.) πρέπει να είναι της τάξεως των 3400 έως 3600 mm.
Κατασκευαστικά ο υδραυλικός ανελκυστήρας ατόμων μπορεί να λειτουργήσει και με
ύψος της τάξεως των 3000 έως 3200 mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή.
Σε ακραίες περιπτώσεις ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει (με λήψη
ειδικών μέτρων κατά την εγκατάσταση) και με ύψος τελευταίου ορόφου της τάξεως των
2800 mm.
Σε ανελκυστήρες φορτίων καλό είναι να έχουμε αρκετά μεγάλο ύψος τελευταίου ορόφου (της τάξεως των 3500 έως 4000 mm). Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα και για χώρο προστασίας του συντηρητή, σε περίπτωση που βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για εργασίες συντήρησης. Στο κάτω μέρος
του φρεατίου πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος μέσα στην κάτω απόληξη του φρεατίου
(κάτω απόληξη φρέατος), ώστε να μπορεί να περιλάβει ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
με διαστάσεις τουλάχιστον 0,50 x 0,60 x 1,0m, που να εδράζεται σε μία από τις πλευρές
του. Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα και για
χώρο προστασίας του συντηρητή (σε περίπτωση ανεπιθύμητης καθόδου του θαλάμου).
Ενδεικτικά η κάτω απόληξη του φρεατίου (ή βάθος πυθμένα ΒΠ) πρέπει να έχει βάθος της
τάξεως των 1200 έως 1400 mm.

Τομή φρεατίου υδραυλικού ανελκυστήρα πλάγιας έμμεσης ανάρτησης.
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Κατασκευαστικά ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με βάθος
της τάξεως των 800 έως 1000 mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες
πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή.
Σε ακραίες περιπτώσεις ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με
κάτω απόληξη της τάξεως των 600 έως 800 mm. Σε ανελκυστήρες φορτίων, όμως, καλό
είναι να έχουμε κάτω απόληξη με μεγαλύτερο βάθος (της τάξεως των 1500 έως 2000
mm).
Η κατασκευή του φρεατίου διαδρομής πρέπει να αντέχει στις καταπονήσεις που προέρχονται από τον κινητήριο μηχανισμό, από τους οδηγούς κατά τη στιγμή ενεργοποίησης
της συσκευής αρπάγης, στην περίπτωση έκκεντρης φόρτισης του θαλάμου, από τη δράση
των προσκρουστήρων, από τη φόρτωση και την εκφόρτωση του θαλάμου.
Για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα τα τοιχώματα έχουν τέτοια μηχανική
αντοχή, που με την εφαρμογή μιας δύναμης 300 Ν ομοιόμορφα κατανεμημένης πάνω σε
επιφάνεια 5 cm2 κυκλικού ή τετραγωνικού σχήματος, κάθετα στο τοίχωμα, σε οποιοδήποτε σημείο των όψεων του τοιχώματος να αντέχουν:
• χωρίς μόνιμη παραμόρφωση
• χωρίς ελαστική παραμόρφωση μεγαλύτερη από 15 mm.
Κάτω από το κατώφλι κάθε θύρας φρέατος το τοίχωμα του φρέατος του ανελκυστήρα αποτελεί μια κατακόρυφη επιφάνεια η οποία συνδέεται απευθείας με το κατώφλι του
φρέατος, του οποίου το ύψος είναι τουλάχιστον το μισό της ζώνης απασφάλισης συν 50
mm και το πλάτος είναι τουλάχιστον το καθαρό πλάτος του ανοίγματος πρόσβασης στον
θάλαμο συν 25 mm και από τις δύο πλευρές.
Η επιφάνεια αυτή είναι συνεχής και αποτελείται από λεία και σκληρά στοιχεία, όπως
μεταλλικά φύλλα, και είναι σε θέση να αντέχει στην εφαρμογή μιας δύναμης 300 Ν ομοιόμορφα κατανεμημένης πάνω σε επιφάνεια 5 cm2 κυκλικού ή τετραγωνικού σχήματος:
• χωρίς μόνιμη παραμόρφωση
• χωρίς ελαστική παραμόρφωση μεγαλύτερη από 10 mm.
Οποιαδήποτε προεξοχή της δεν είναι μεγαλύτερη από 5 mm και οι μεγαλύτερες από 2
mm έχουν λοξότμηση 75ο ως προς την οριζόντια.
Δεν συνδέεται με το υπέρθυρο της επόμενης θύρας και εκτείνεται προς τα κάτω με
μία σκληρή και λεία λοξότμηση, της οποία η κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο είναι
τουλάχιστον 60ο. Η προβολή αυτής της λοξότμησης πάνω στο οριζόντιο επίπεδο δεν είναι
μικρότερη από 20 mm.
O πυθμένας της κάτω απόληξης του φρέατος αντέχει:
• Κάτω από τις βάσεις στήριξης του προσκρουστήρα του θαλάμου τέσσερις φορές το
στατικό φορτίο του πλήρως φορτωμένου θαλάμου.
• Κάτω από την περιοχή της διαδρομής του βάρους εξισορρόπησης 4 φορές το στατικό φορτίο, που επιβάλλεται από τη μάζα του βάρους εξισορρόπησης.
• Και κάτω από την ανυψωτική μονάδα τα φορτία των δυνάμεων που επιβάλλονται
σε αυτό.
Το φρεάτιο αερίζεται καλά και στην πάνω απόληξή του υπάρχουν ανοίγματα αερισμού
με ελάχιστη διατομή ίση με το 1% της οριζόντιας διατομής του φρεατίου, που οδηγούν σε
υπαίθριο χώρο, είτε άμεσα είτε διαμέσου του μηχανοστασίου.
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Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας του φρέατος του ανελκυστήρα και του κατωφλίου εισόδου στον θάλαμο, του πλαισίου της θύρας του θαλάμου ή της
ακραίας πλευράς συρόμενης θύρας θαλάμου δεν υπερβαίνει τα 0,15 m.
H παραπάνω απόσταση:
α) Μπορεί να αυξηθεί στα 0,20 m, για ύψος που δεν υπερβαίνει τα 0,50 m.
β) Μπορεί να αυξηθεί στα 0,20 m σε όλο το μήκος της διαδρομής σε ανελκυστήρες
φορτίων με συνοδεία τόμων με κατακόρυφα συρόμενες θύρες φρέατος.
γ) Δεν περιορίζεται εάν ο θάλαμος είναι εφοδιασμένος με μηχανικά ασφαλιζόμενη
(μανδάλωση) θύρα, η οποία μπορεί να ανοίγει μόνο στη ζώνη απασφάλισης μιας θύρας
φρέατος.
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ του κατωφλίου εισόδου του θαλάμου και του κατωφλίου
θύρας φρέατος δεν υπερβαίνει τα 35 mm.
H οριζόντια απόσταση μεταξύ της θύρας θαλάμου και των κλειστών θυρών φρέατος ή
το διάκενο, που επιτρέπει πρόσβαση ανάμεσα από τις θύρες σε όλη τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, δεν υπερβαίνει τα 0,12 m.
Στην περίπτωση συνδυασμού περιστρεφόμενης θύρας φρέατος με πτυσσόμενη θύρα
θαλάμου δεν είναι δυνατό σε μια σφαίρα διαμέτρου 0,15 m να μπορεί να εισχωρήσει σε
οποιοδήποτε διάκενο μεταξύ των κλειστών θυρών.
Η λειτουργία του ανελκυστήρα εξαρτάται αυτομάτως από την ασφάλιση (μανδάλωση)
της αντίστοιχης θύρας θαλάμου, η οποία ελέγχεται από μια ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας.
Το κλείσιμο των θυρών του φρέατος προηγείται της κίνησης του θαλάμου.
Η λειτουργία του θαλάμου με ανοιχτές θύρες μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στη ζώνη απασφάλισης (απομανδάλωση), ώστε να γίνει δυνατή η ισοστάθμιση, η
επανισοστάθμιση ή η ηλεκτρική αποφυγή της μετατόπισης στο αντίστοιχο επίπεδο
ορόφου.
• Σε μια ζώνη που εκτείνεται σε μέγιστο ύψος 1,65 m πάνω από το επίπεδο μιας
στάσης, ώστε να γίνει δυνατή η φόρτωση ή η εκφόρτωση του θαλάμου υπό τους
όρους ότι:
α) Το ύψος του κατακόρυφου τμήματος του προστατευτικού ποδιών του θαλάμου με
τον θάλαμο στην ψηλότερη θέση φόρτωσης ή εκφόρτωσης να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 0,10 m κάτω από το κατώφλι της θύρας του φρέατος.
β) Όταν υπάρχει διάκενο μεταξύ της οροφής του θαλάμου και του ανωφλίου μιας θύρας φρέατος, όταν αυτή είναι ανοιχτή το επάνω μέρος της εισόδου του θαλάμου
πρέπει να προεκτείνεται προ τα πάνω σε όλο το πλάτος της θύρας του φρέατος, με
μία κατακόρυφη, άκαμπτη μετώπη, που να καλύπτει το εν λόγω διάκενο.
γ) Το καθαρό ύψος μεταξύ του πάνω μέρους της θύρας του φρέατος και του δαπέδου
του θαλάμου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2 m, σε οποιαδήποτε θέση.
δ) Ανεξάρτητα από τη θέση του θαλάμου μέσα σε αυτή τη ζώνη, πρέπει να είναι δυνατό, χωρίς ειδικό χειρισμό, να πραγματοποιηθεί το πλήρες κλείσιμο τη θύρας του
φρέατος.
Το σύνολο του τοιχώματος του φρέατος, που απαρτίζεται από τις θύρες και τα τοιχώματα που βρίσκονται μπροστά από το άνοιγμα εισόδου στον θάλαμο, πρέπει να αποτελεί,
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σε ολόκληρο το πλάτος της εισόδου στον θάλαμο, συνεχή επιφάνεια, δίχως τρύπες, μη
λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών διάκενων των θυρών.
Το φρεάτιο πρέπει κατά προτίμηση να μη βρίσκεται πάνω από χώρους που είναι προσιτοί σε ανθρώπους. Αν υπάρχουν χώροι στους οποίους υπάρχει πρόσβαση κάτω από τη
διαδρομή του θαλάμου ή των αντίβαρων, ο πυθμένας του φρεατίου πρέπει να υπολογίζεται για φορτίο τουλάχιστον 5000 N/m2.
Στο κάτω μέρος του φρεατίου υπάρχει απόληξη με πυθμένα επίπεδο και όσο το δυνατόν ομαλό.
Στην κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να υπάρχουν:
• Ένας διακόπτης στάσης, ο οποίος να είναι προσιτός από την πόρτα εισόδου. Ο διακόπτης αυτός πρέπει να μπορεί να διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα και να
τον κρατάει σταματημένο.
• Ένας ρευματοδότης.
• Πρίζα τηλεφωνικής γραμμής.
Το φρεάτιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ανελκυστήρα και δεν περιλαμβάνει
καλώδια ή διατάξεις διαφορετικά από τα απαιτούμενα για τον ανελκυστήρα. Μπορεί να
περιλαμβάνει εγκατάσταση θέρμανσής του, εκτός από θέρμανση με ατμό και νερό υψηλής πίεσης, αλλά τα όργανα χειρισμού και ρύθμισης της θέρμανσης πρέπει να βρίσκονται
έξω από το φρέαρ.
Το φρεάτιο είναι εφοδιασμένο με μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, που παρέχει τον απαραίτητο φωτισμό για τις εργασίες επισκευών και συντήρησης ακόμα και όταν
οι πόρτες του φρεατίου είναι κλειστές.
Ο φωτισμός αυτός περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα που να απέχει το πολύ 0,5 m από την
υψηλότερη θέση του φρεατίου. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει ενδιάμεσους λαμπτήρες, οι οποίοι να απέχουν το πολύ 7 m μεταξύ τους.
Στην περίπτωση που δεν παρέχονται μέσα διαφυγής, είτε μέσω του θαλάμου είτε μέσω
του φρέατος, των ατόμων που έχουν παγιδευτεί μέσα στο φρεάρ εγκαθίσταται σύστημα
συναγερμού.
Αν το σύστημα αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο η τροφοδοσία του γίνεται είτε από την παροχή ρεύματος του φωτισμού έκτακτης ανάγκης είτε από
άλλη ισοδύναμη παροχή.
Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη φωνητική επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει
μόνιμη επαφή με την υπηρεσία διάσωσης. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος επικοινωνίας δεν είναι αναγκαία καμία περαιτέρω ενέργεια του παγιδευμένου ατόμου.

9.1.9 Οι ευθυντήριες ράβδοι (οδηγοί)
Κάθε θάλαμος οδηγείται από δύο τουλάχιστον άκαμπτους χαλύβδινους οδηγούς.
Οι οδηγοί είναι μορφοδοκοί σχήματος ταφ, έχουν επιμελώς κατεργασμένη και ενισχυμένη επιφάνεια ολίσθησης και συνδέονται με αρμοκαλύπτρες και κοχλιοσύνδεση. Οι οδηγοί είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ειδικά στηρίγματα με κοχλιοσύνδεση και συγκόλληση.
Οι οδηγοί, οι σύνδεσμοι και τα στηρίγματά τους πρέπει να είναι επαρκείς για να αντέχουν
τα φορτία και τις δυνάμεις που ασκούνται επάνω τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία του ανελκυστήρα.
Η τοποθέτηση των οδηγών γίνεται πάντα πριν από την τοποθέτηση των θυρών του
φρεατίου. Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα κενά μεταξύ θαλάμου και θυρών. Όταν οι οδη189

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

γοί δεν ζυγιστούν σωστά, τότε σύντομα προκαλείται φθορά στις γλίστρες και ο κινητήριος
μηχανισμός καταπονείται συνεχώς. Για τη λίπανση των οδηγών κατά τη λειτουργία του
ανελκυστήρα τοποθετούνται δύο λαδωτήρια στην πάνω πλευρά του πλαισίου ανάρτησης.

Μορφοδοκός τύπου ταφ.

Οι παράγοντες ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα σε ό,τι αφορά τους οδηγούς είναι:
• Πρέπει να διασφαλίζεται η οδήγηση του θαλάμου.
• Οι παρεκκλίσεις περιορίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε εξαιτίας τους:
• Να μην παρουσιάζονται ακούσιες απασφαλίσεις (απομανδαλώσεις) των θυρών.
Να μην επηρεάζεται η λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας.
Να μη γίνεται δυνατή η σύγκρουση των κινούμενων μερών με άλλα μέρη.
Οι επιτρεπόμενες τάσεις υπολογίζονται από τη σχέση:
, όπου:
σεπ: επιτρεπόμενη τάση σε Nt/mm2
Rm: αντοχή σε εφελκυσμό σε Nt/mm2
S1: συντελεστής ασφαλείας (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Συντελεστής ασφάλειας για οδηγούς.

Για οδηγούς που συμμορφώνονται με το ISO 7465 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις
τιμές του σεπ που δίνονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Επιτρεπόμενες τάσεις σperm.
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Για τους οδηγούς διατομής ΤΑΦ οι μέγιστες επιτρεπόμενες υπολογισμένες εκτροπές
είναι:
• 5 mm για οδηγούς επί των οποίων λειτουργούν συσκευέςαρπάγης.
• 10 mm για οδηγούς επί των οποίων δεν λειτουργούν συσκευές αρπάγης.
Για τον υπολογισμό αντοχής των οδηγών θεωρείται ότι το ονομαστικό φορτίο (Q)
κατανέμεται ανομοιογενώς γύρω από την περιοχή του θαλάμου, οι διατάξεις ασφάλειας
λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω στους οδηγούς και ότι η δύναμη πέδησης κατανέμεται
ισομερώς.

Στηρίγματα οδηγών.

9.1.10 Υπολογισμός φορτίων που καταπονούν τους οδηγούς υδραυλικού ανελκυστήρα
ανά περιπτώσεις φόρτισης
Για τον υπολογισμό των φορτίων και των δυνάμεων που ασκούνται στους οδηγούς έχουμε
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα τρεις διαφορετικές περιπτώσεις φόρτωσης:
α) Φόρτωση - αποφόρτιση.
β) Κανονική χρήση.
γ) Λειτουργία διάταξης ασφαλείας.
Οι δυνάμεις, τα φορτία και οι περιπτώσεις φόρτισης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
φαίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Δυνάμεις και φορτία που λαμβάνονται υπόψη σε διαφορετικές περιπτώσεις
φόρτισης στον υπολογισμό των οδηγών των υδραυλικών ανελκυστήρων.

Όπου:
Q (kg) ωφέλιμου φορτίου.
P (Kg), οι μάζες του άδειου θαλάμου και των υποστηριζόμενων από τον θάλαμο
εξαρτημάτων.
P= Pθ+ Pσ+ Pθθ+ Pθθ’
Pθ(kg): βάρος θαλάμου.
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Pσ(kg): βάρος του πλαισίου ανάρτησης.
Pθθ(kg): βάρος της θύρας θαλάμου.
Pθθ’(kg): βάρος της δεύτερης θύρας θαλάμου αν υπάρχει.
M: οι δυνάμεις ανά οδηγό που οφείλονται στον βοηθητικό εξοπλισμό που προσαρμόζεται
στον οδηγό εκτός των περιοριστήρων ταχύτητας και των σχετικών με αυτούς εξαρτημάτων,
των διακοπτών ή του εξοπλισμού ανίχνευσης θέσης.
WL: τα φορτία των ανέμων που ασκούνται στους ανελκυστήρες που λειτουργούν στο
εξωτερικό των κτιρίων με ατελές περίβλημα.
Fs: η δύναμη που επενεργεί στο κέντρο του κατωφλίου του θαλάμου κατά τη φόρτωση
και αποφόρτωση του θαλάμου.
Για ανελκυστήρες με ονομαστικά φορτία μικρότερα από 2.500 Kg σε ιδιωτικές οικίες,
κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία.
Για ανελκυστήρες με ονομαστικά φορτία ίσα και μεγαλύτερα από
2.500 Kg σε ιδιωτικές οικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία.
Για ανελκυστήρες με ονομαστικά φορτία ίσα και μεγαλύτερα από
2.500 Kg στην περίπτωση φόρτωσης με περονοφάρα οχήματα.
Fk: η δύναμη λυγισμού δίνεται από τη σχέση:
,
όπου: k: συντελεστής κρούσης από Πίνακα 4.
Κατά τη λειτουργία της διάταξης ασφαλείας έχουμε τον συντελεστή k1, ενώ στην
περίπτωση φόρτισης «κανονική χρήση, λειτουργία» οι κατακόρυφα κινούμενες μάζες (P
και Q) πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή κρούσης k2, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η
απότομη πέδη που οφείλεται σε ενεργοποίηση της ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας ή σε
τυχαία διακοπή της τροφοδοσίας ισχύος.
gν: 9.81 m/sec2 η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Q (kg): ωφέλιμου φορτίου.
P (Kg): οι μάζες του άδειου θαλάμου και των υποστηριζόμενων από τον θάλαμο
εξαρτημάτων.
n: αριθμός των οδηγών.

Πίνακας 4: Συντελεστής κρούσης.
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9.1.11 Υ πολογισμός τάσεων που δημιουργούνται από τα φορτία που ασκούνται στους
οδηγούς υδραυλικού ανελκυστήρα
Οι διαστάσεις των οδηγών υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις καμπτικές δυνάμεις
εκτός από την περίπτωση που οι διατάξεις ασφαλείας επενεργούν πάνω τους, οπότε σε
αυτή την περίπτωση συνυπολογίζονται και οι τάσεις λυγισμού που δημιουργούνται στους
οδηγούς κατά τη φάση λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας.
Στην περίπτωση που οι οδηγοί είναι αιωρούμενοι (στερεώνονται στην κορυφή του
φρεατίου) αντί για τις δυνάμεις λυγισμού λαμβάνονται υπόψη οι εφελκυστικές τάσεις.
Στις περιπτώσεις φόρτισης «κανονική χρήση» και «λειτουργία διάταξη ασφάλεια» το
ονομαστικό φορτίο (Q) θεωρούμε ότι κατανέμεται ομοιογενώς στην περιοχή των τριών
τετάρτων του θαλάμου.
Το σημείο επενέργειας των μαζών του άδειου θαλάμου και των υποστηριζόμενων από
τον θάλαμο εξαρτημάτων (P) είναι το κέντρο βάρους της μάζας του θαλάμου.

9.1.12 Υπολογισμός τάσης κάμψης
Για τον υπολογισμό των καμπτικών τάσεων σε ξεχωριστό άξονα του οδηγού θεωρείται ότι:
• Ο οδηγός είναι μια συνεχής δοκός με ελαστικά σημεία στερέωσης σε απόσταση μήκους lk.
• Η συνισταμένη των δυνάμεων που προκαλούν καμπτικές τάσεις ενεργεί στο μέσο
των γειτονικών σημείων στερέωσης.
• Οι καμπτικές ροπές ενεργούν στον ουδέτερο άξονα της διατομής του οδηγού.
• Όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από δύο οδηγούς θεωρείται ότι οι δυνάμεις
καταπονούν ισομερώς τους οδηγούς με την προϋπόθεση ότι οι διατομές τους είναι
ίδιες.
• Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία συσκευές αρπάγης θεωρείται ότι η
συνολική δύναμη πέδησης κατανέμεται ισομερώς μεταξύ τους.
• Στην περίπτωση κατακόρυφων πολλαπλών συσκευών αρπάγης που επενεργούν στον
ίδιο οδηγό θεωρείται ότι η δύναμη πέδησης ενός οδηγού επενεργεί σε ένα σημείο.

Άξονες οδηγού τύπου ταφ.

Για τον υπολογισμό της καμπτικής τάσης από τις δυνάμεις που επενεργούν κάθετα
στον άξονα της διατομής χρησιμοποιούνται οι σχέσεις:
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Σm (Nt/ mm2), η καμπτική τάση.
Μm (Nt*mm), η καμπτική ροπή.
W (mm3), η δευτεροβάθμια ροπή αδράνειας της διατομής.
Fb (Nt), η δύναμη που επενεργεί στον οδηγό από τα πέδιλά του στις διάφορες

περιπτώσεις φόρτισης.
lk (mm), η μέγιστη διάσταση μεταξύ των βραχιόνων των οδηγών (απόσταση
στηριγμάτων).

9.1.13 Υπολογισμός τάσης λυγισμού
Για τον προσδιορισμό των τάσεων λυγισμού χρησιμοποιείται η μέθοδος «ωμέγα», όπου η
τάση λυγισμού δίνεται από τη σχέση:

όπου:
σκ (Nt/ mm2), η τάση λυγισμού.
Fκ (Nt), η δύναμη που επενεργεί στον οδηγό.
k3: συντελεστής κρούσης από τον Πίνακα 4.
M (Nt), η δύναμη που επενεργεί στον οδηγό και οφείλεται στον βοηθητικό εξοπλισμό.
A (mm2), η επιφάνεια διατομής του οδηγού.
ω, η τιμή ωμέγα.
Η τιμή ω (συντελεστής αύξησης φορτίου κατά τον λυγισμό) υπολογίζεται με βάση τον
συντελεστή λυγηρότητας (λ) που προκύπτει από τη σχέση: λ = lκ/ i.
lκ (mm), μήκος λυγισμού (απόσταση στηριγμάτων).
i, ακτίνα αδράνειας η ελάχιστη ακτίνα περιστροφής.

9.1.14 Συνδυασμός καμπτικών τάσεων και τάσεων λυγισμού
Η συνισταμένη των καμπτικών και των τάσεων λυγισμού υπολογίζονται από τις παρακάτω
σχέσεις:
καμπτικές τάσεις:
σε λυγισμό και κάμψη:
κάμψης και θλίψης:

9.1.15 Θάλαμος (κουβούκλιο και πλαίσιο ανάρτησης)
O θάλαμος αποτελεί τη μονάδα της εγκατάστασης με την οποία έχουν εξοικειωθεί οι διακινούμενοι.
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Αποτελείται από:
• Το πλαίσιο ανάρτησης ή σασί.
• Τον κυρίως θάλαμο ή κουβούκλιο.
Το καθαρό εσωτερικό ύψος του θαλάμου είναι τουλάχιστον 2 m.
Η ωφέλιμη επιφάνεια του θαλάμου είναι περιορισμένη για την αποφυγή της
υπερφόρτωσης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο απαιτούμενος χώρος ώστε τα άτομα που
κινούνται με τον ανελκυστήρα να μπορούν να κινηθούν με σχετική άνεση.
Για υδραυλικούς ανελκυστήρες ατόμων η ωφέλιμη επιφάνεια θαλάμου μπορεί να είναι
μεγαλύτερη της ελάχιστης επιφάνειας (Πίνακας 5) και μικρότερη της μέγιστης ωφέλιμης
επιφάνειας (Πίνακας 6).

9.1.16 Αριθμός επιβατών
Ο αριθμός επιβατών είναι ο μικρότερος από τους αριθμούς που προκύπτουν από το πηλίκο του ωφέλιμου φορτίου προς 75 kg, με το αποτέλεσμα του στρογγυλεμένο στον αμέσως
μικρότερο ακέραιο αριθμό (ονομαστικό φορτίο/75).
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Ο θάλαμος πρέπει να περικλείεται πλήρως από τοιχώματα, δάπεδο και οροφή. Τα μόνα
ανοίγματα που επιτρέπονται είναι:
• Είσοδοι για κανονική πρόσβαση των χρηστών.
• Καταπακτές και θύρες έκτατης ανάγκης.
• Ανοίγματα εξαερισμού.
Τα τοιχώματα, το δάπεδο και η οροφή πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή.
Το συγκρότημα που αποτελεί το πλαίσιο, τα πέδιλα οδήγησης, τα τοιχώματα, το δάπεδο
και την οροφή του θαλάμου πρέπει να έχει επαρκή μηχανική αντοχή, ώστε να αντέχει στις
δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, κατά τη λειτουργία της συσκευής αρπάγης, της βαλβίδας θραύσης, των διατάξεων εμπλοκής και των
διατάξεων σφηνώματος ή κατά την πρόσκρουση του θαλάμου στους προσκρουστήρες.
Κάθε τοίχωμα του θαλάμου πρέπει να έχει τέτοια μηχανική αντοχή, ώστε όταν μια δύναμη 300 Ν ομοιόμορφα κατανεμημένη σε μια επιφάνεια 5 cm2 κυκλικού ή τετραγωνικού
σχήματος εφαρμόζεται κάθετα σε οποιοδήποτε σημείο του τοιχώματος με κατεύθυνση
από το εσωτερικό του θαλάμου προς το εξωτερικό το τοίχωμα πρέπει:
• Να ανθίσταται χωρίς κάποια μόνιμη παραμόρφωση.
• Να ανθίσταται χωρίς ελαστική παραμόρφωση μεγαλύτερη των 15 mm.
Για τοιχώματα με γυαλί πρέπει να χρησιμοποιείται γυαλί πολλαπλών στρώσεων, που
μπορεί να αντέχει στη δοκιμή κρούσης εκκρεμούς.
Μετά το πέρας των δοκιμών δεν πρέπει να έχει επηρεαστεί η ασφαλής λειτουργία των
τοιχωμάτων.
Τοιχώματα θαλάμων που περιέχουν υαλοπίνακες τοποθετημένους χαμηλότερα του
1,10 m από το δάπεδο πρέπει να φέρουν χειρολαβή τοποθετημένη σε ύψος μεταξύ 0,90
m και 1,10 m.
Η χειρολαβή αυτή πρέπει να στερεώνεται ανεξάρτητα από τους υαλοπίνακες.
Η στερέωση των υαλοπινάκων στα τοιχώματα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι υαλοπίνακες να μην μπορούν να διολισθαίνουν από τα στηρίγματά τους, ακόμα και στην περίπτωση
καθίζησης.
Οι υαλοπίνακες πρέπει να φέρουν σήμανση με τις παρακάτω πληροφορίες:
• Όνομα και εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
• Τύπος του γυαλιού.
• Πάχος (π.χ. 8/8/0,76 mm).
Τα τοιχώματα, το δάπεδο και η οροφή δεν πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που
θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητάς τους ή λόγω της
φύσης και της ποσότητας των αερίων και των αναθυμιάσεων που μπορεί να δημιουργήσουν.

9.1.17 Προστατευτικό ποδιών
Κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό ποδιών, το οποίο
καλύπτει όλο το πλάτος του ανοίγματος εισόδου της θύρας φρέατος που αντικρίζει.
Αυτό το κατακόρυφο τμήμα πρέπει να προεκτείνεται προς τα κάτω με μια λοξότμηση
της οποίας η γωνία με το οριζόντιο επίπεδο να είναι μεγαλύτερη των 600. Η προβολή
αυτής της λοξότμησης στο οριζόντιο επίπεδο δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 mm.
Το ύψος του κατακόρυφου τμήματος πρέπει να είναι 0,75 m τουλάχιστον.
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Στην περίπτωση του ανελκυστήρα χειρισμού για φόρτωση το ύψος του κατακόρυφου
τμήματος πρέπει να είναι τέτοιο που με τον θάλαμο στην υψηλότερη θέση φόρτωσης ή εκφόρτωσης να εκτείνεται τουλάχιστον 0,10 m κάτω από το κατώφλι της θύρας του φρέατος.

9.1.18 Είσοδος θαλάμου
Οι είσοδοι του θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με θύρες.

9.1.19 Θύρες θαλάμου
Οι θύρες του θαλάμου πρέπει να είναι αδιάτρητες, εκτός από τους ανελκυστήρες φορτίων
με συνοδεία ατόμων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν κατακόρυφα συρόμενες θύρες
που ανοίγουν προς τα πάνω και οι οποίες μπορεί να είναι από πλέγμα ή από διάτρητα
φύλλα. Οι διαστάσεις του πλέγματος ή των διατρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10
mm οριζόντια και τα 60 mm κατακόρυφα.
Όταν οι θύρες του θαλάμου είναι κλειστές πρέπει, πέρα από τα απαραίτητα διάκενα,
να κλείνουν τελείως τις εισόδους του θαλάμου. Στην κλειστή θέση τα διάκενα μεταξύ
των φύλλων των θυρών ή μεταξύ των φύλλων των ορθοστατών του υπέρθυρου ή του
κατωφλίου των θυρών αυτών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα.
Αυτή η συνθήκη θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν τα λειτουργικά διάκενα δεν υπερβαίνουν τα 6 mm. Η τιμή αυτή μπορεί, λόγω φθορών, να φτάσει τα 10 mm. Εάν υπάρχουν
εσοχές, τα διάκενα μετριούνται στο βάθος των εσοχών. Γίνεται εξαίρεση για τις κατακόρυφα συρόμενες θύρες.
Οι περιστρεφόμενες θύρες πρέπει να προσκρούουν σε τερματικά στοιχεία, ώστε να
εμποδίζεται η περιστροφή τους έξω από τον θάλαμο.
Εφόσον η θύρα του φρέατος φέρει άνοιγμα/ανοίγματα, πρέπει και η θύρα του θαλάμου
να φέρει τέτοιο άνοιγμα/ανοίγματα, εκτός εάν η θύρα του θαλάμου είναι αυτόματη και
παραμένει ανοιχτή όταν ο θάλαμος βρίσκεται σταματημένος στο επίπεδο της στάσης του.
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Όπου υπάρχει τέτοιο άνοιγμα/ανοίγματα παρατήρησης, αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις και να βρίσκεται σε τέτοια θέση επί της θύρας του θαλάμου ώστε να υπάρχει
οπτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα ανοίγματα της θύρας του φρέατος όταν ο θάλαμος
βρίσκεται στο επίπεδο της στάσης του.

9.1.20 Κατώφλια, οδηγοί και αναρτήσεις θυρών
Πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου (§7.4.) του προτύπου, που είναι σχετικοί με
τις θύρες του θαλάμου.

9.1.21 Μηχανική αντοχή
Οι θύρες του θαλάμου στην κλειστή τους θέση πρέπει να έχουν τέτοια μηχανική αντοχή,
ώστε όταν μια δύναμη 300 N ομοιόμορφα κατανεμημένη σε μια κυκλική ή τετράγωνη
επιφάνεια 5 cm2 εφαρμόζεται κάθετα σε οποιοδήποτε σημείο της θύρας, με κατεύθυνση
από το εσωτερικό του θαλάμου προς το εξωτερικό, η θύρα πρέπει:
• Να ανθίσταται χωρίς κάποια μόνιμη παραμόρφωση.
• Να ανθίσταται χωρίς ελαστική παραμόρφωση μεγαλύτερη των 15 mm.
• Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής της δοκιμής να μην επηρεάζεται η ασφαλής λειτουργία των θυρών.
Όταν οι θύρες περιέχουν υαλοπίνακες αυτοί πρέπει να είναι στερεωμένοι με τέτοιο
τρόπο, ώστε οι δυνάμεις που αναμένεται να εφαρμόζονται με βάση αυτό το πρότυπο να
μεταφέρονται δίχως να προκαλούν ζημιές στα στηρίγματα του υαλοπίνακα.
Σε θύρες με υαλοπίνακες διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτές που ορίζονται στην
(§7.6.2 α) πρέπει να χρησιμοποιείται πολυστρωματικό γυαλί, που να μπορεί να αντέχει στη
δοκιμή κρούσης εκκρεμούς.
Μετά το πέρας των δοκιμών δεν πρέπει να επηρεαστεί η ασφάλεια των θυρών.
Η στερέωση των υαλοπινάκων στις θύρες πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι υαλοπίνακες
να μην μπορούν να ολισθαίνουν έξω από τα στηρίγματά τους, ακόμα και στην περίπτωση
καθίζησης.
Για να αποφεύγεται το σφήνωμα παιδικών χεριών οι οριζόντια συρόμενες αυτόματες
θύρες με υαλοπίνακες διαστάσεων μεγαλύτερων αυτών που παρατίθεται στην (§7.6.2 α)
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μέσα ελαχιστοποίησης του κινδύνου, όπως τα παρακάτω:
• Μείωση του συντελεστή τριβής μεταξύ των χεριών και του γυαλιού.
• Μετατροπή του υαλοπίνακα σε ημιδιαφανή μέχρι το ύψος των 1,10 m.
• Ανίχνευση της παρουσίας δακτύλων.
• Άλλες ισοδύναμες μεθόδους.
Προστασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας των θυρών (§8.7).
Οι θύρες και οι κάσες τους πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μειώνεται ο
κίνδυνος κάκωσης ή τραυματισμού από τη σύνθλιψη ανθρώπινου μέλους, ενδύματος ή
άλλου αντικειμένου.
Για την αποφυγή κινδύνου διαμελισμού κατά τη λειτουργία η εσωτερική πλευρά των
οριζόντια συρόμενων αυτόματων θυρών δεν πρέπει να φέρει εσοχές ή προεξοχές υπερβαίνουσες τα 3 mm. Οι ακμές τους πρέπει να είναι λοξοτμημένες κατά τη διεύθυνση της
κίνησής τους.
Αυτές οι δύο απαιτήσεις δεν ισχύουν για διάτρητες θύρες, σύμφωνα με την (§8.6.1).
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9.1.22 Θύρες με μηχανική κίνηση
Οι θύρες με μηχανική κίνηση πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο τις επιβλαβείς συνέπειες προς ένα άτομο που έχει πιαστεί από το φύλλο της θύρας.
Γι’ αυτό πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση των θυρών του θαλάμου με τις θύρες του
φρέατος, ώστε αυτές να λειτουργούν ταυτόχρονα, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις
για τον μηχανισμό σύνδεσης των θυρών.

9.1.23 Οριζόντια συρόμενες θύρες
Αυτόματες θύρες με μηχανική αντοχή
Η απαιτούμενη προσπάθεια για την παρεμπόδιση του κλεισίματος της θύρας δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 150 Ν. Αυτή η μέτρηση δεν πρέπει να δίνεται στο πρώτο τρίτο της διαδρομής της θύρας.
Η κινητική ενέργεια της θύρας του θαλάμου και των μηχανικών στοιχείων, που
συνδέονται σταθερά με αυτή την υπολογιζόμενη ή μετρούμενη, σε μέση ταχύτητα κλεισίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 J.
Η μέση ταχύτητα κλεισίματος μιας συρόμενης θύρας υπολογίζεται επί της συνολικής
διαδρομής μειωμένης κατά:
• 25 mm για κάθε άκρο της διαδρομής, για την περίπτωση των θυρών που κλείνουν
κεντρικά.
• 50 mm για κάθε άκρο της διαδρομής, για την περίπτωση των θυρών που κλείνουν
πλευρικά.
Στην περίπτωση που κατά την είσοδο ή έξοδό του κάποιο άτομο χτυπηθεί ή κινδυνεύει
να χτυπηθεί από τη θύρα που κλείνει μια προστατευτική διάταξη πρέπει αυτομάτως να
δίνει εντολή στη θύρα να ξανανοίξει.
Η επενέργεια αυτής της διάταξης μπορεί να αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 mm της διαδρομής του προπορευόμενου θυρόφυλλου.
Στην περίπτωση ενός συστήματος που απενεργοποιεί την προστατευτική διάταξη μετά
από κάποιο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να εξουδετερώνει μια μεγάλης διάρκειας αναστολή της διαδικασίας κλεισίματος της θύρας, η κινητική ενέργεια, που ορίζεται
στην (§8.7.2.1.1.2), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 J κατά την κίνηση της θύρας με απενεργοποιημένη την προστατευτική διάταξη.
Η απαιτούμενη προσπάθεια για την παρεμπόδιση του ανοίγματος μιας πτυσσόμενης
θύρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 Ν. Αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνεται με τη θύρα
διπλωμένη έτσι, ώστε οι διπλανές εξωτερικές ακμές των πτυσσόμενων φύλλων ή αντίστοιχων, π.χ. πλαισίων των θυρών, να είναι σε απόσταση 100 mm.
Εάν μια πτυσσόμενη θύρα μπαίνει σε εσοχή, η απόσταση μεταξύ της εξώτερης ακμής
των πτυχών της θύρας και της εσοχής πρέπει να είναι 15 mm τουλάχιστον.
Μη αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες
Όταν το κλείσιμο της θύρας γίνεται υπό τον συνεχή έλεγχο και την επίβλεψη του χρήστη,
μέσω του συνεχούς πατήματος ενός κουμπιού ή κάτι ανάλογου (χειριστήριο συγκράτησης), η μέση ταχύτητα κλεισίματος του ταχύτερου φύλλου, όταν η κινητική ενέργεια,
υπολογιζόμενη ή μετρούμενη, όπως ορίζεται στην (§7.5.2.1.1.2), υπερβαίνει τα 10 J, πρέπει να περιορίζεται στα 0,3m/s.
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Κατακόρυφα συρόμενες θύρες
Αυτός ο τύπος συρόμενων θυρών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ανελκυστήρες
φορτίων με συνοδεία ατόμων.
Κλείσιμο με κινητήριο μηχανισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον οι τέσσερις
ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται ταυτόχρονα:
α) Το κλείσιμο γίνεται υπό τον συνεχή έλεγχο και την επίβλεψη των χρηστών.
β) Η μέση ταχύτητα κλεισίματος των θυρόφυλλων περιορίζεται στα 0,3 m/s.
γ) Η θύρα του θαλάμου έχει κατασκευή σύμφωνη με αυτήν που ορίζεται στην (§8.6.1)
(θύρες θαλάμου).
δ) Η θύρα του θαλάμου έχει κλείσει τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα πριν ξεκινήσει το
κλείσιμο της θύρας του φρέατος.

9.1.24 Αναστροφή της κίνησης του κλεισίματος (§8.8)
Εάν οι θύρες λειτουργούν αυτόματα πρέπει να υπάρχει μαζί με τα υπόλοιπα χειριστήρια του
θαλάμου και μια διάταξη που να επιτρέπει την αναστροφή της κίνησης του κλεισίματος.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερές διατάξεις αναστροφής της κίνησης των θυρών δύο σταθερών σημείων εάν ο ανελκυστήρας είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό σύστημα διόρθωσης της ολίσθησης.

9.1.25 Ηλεκτρική διάταξη ελέγχου της κλειστής θέσης των θυρών του θαλάμου (§8.9)
Με εξαίρεση την (§7.7.2.2), η κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα δεν πρέπει να
επιτρέπει την εκκίνησή του, ούτε τη διατήρησή του σε κίνηση, εάν μια θύρα του θαλάμου
(ή κάποιο από τα φύλλα στην περίπτωση των πολύφυλλων θυρών) είναι ανοιχτή.
Επιτρέπεται όμως να γίνονται προκαταρκτικές λειτουργίες για την κίνηση του θαλάμου.
Κάθε θύρα του θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια ηλεκτρική διάταξη
ασφαλείας για την εξακρίβωση της κλειστής θέσης, συμμορφούμενη με την (§14.1.2),
έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες που επιβάλλονται από την παραπάνω
παράγραφο.
Εάν η θύρα του θαλάμου χρειάζεται να ασφαλίζει (μανδαλώνεται), η διάταξη
ασφάλισής της πρέπει να σχεδιάζεται και να λειτουργεί με τρόπο ανάλογο της διάταξης
ασφάλισης της θύρας του φρέατος.
Συρόμενες θύρες με περισσότερα του ενός φύλλα, συνδεδεμένα μηχανικά (§8.10).
Εάν μια συρόμενη θύρα αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα με άμεση
μηχανική σύνδεση τότε επιτρέπεται:
α) Να τοποθετείται η διάταξη (§8.9.2) είτε:
1) Σε ένα μόνο φύλλο (το ταχύτερο φύλλο στην περίπτωση τηλεσκοπικών θυρών).
2) Στον κινητήριο μηχανισμό των θυρών, εφόσον η μηχανική σύνδεση ανάμεσα στον
μηχανισμό αυτό και στα φύλλα είναι άμεση και
β) Για την περίπτωση και τις συνθήκες που περιγράφονται στην (§11.2.1), για τα
διάκενα μεταξύ του θαλάμου και του τοίχου του φρέατος, που βρίσκεται προς την
πλευρά της εισόδου στον θάλαμο, η ασφάλιση (μανδάλωση) ενός μόνο φύλλου,
με την προϋπόθεση ότι αυτή και μόνο η ασφάλιση αποτρέπει το άνοιγμα και των
λοιπών φύλλων κλειδώνοντας τα φύλλα στην κλειστή θέση στην περίπτωση των
τηλεσκοπικών θυρών.
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Εάν μια συρόμενη θύρα αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα με έμμεση
μηχανική σύνδεση (π.χ. με συρματόσχοινο, ιμάντα ή αλυσίδα), τότε επιτρέπεται η
τοποθέτηση της ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας για την εξακρίβωση της κλειστής
θέσης σε ένα μόνο φύλλο, υπό την προϋπόθεση ότι:
γ) Αυτό να μην είναι το φύλλο που παίρνει με την κίνηση.
δ) Το φύλλο που παίρνει την κίνηση να έχει άμεση μηχανική σύνδεση με τον κινητήριο
μηχανισμό των θυρών.

9.1.26 Οροφή του θαλάμου (§8.13.1)
Εκτός των απαιτήσεων για τα τοιχώματα και το δάπεδο, η οροφή του θαλάμου πρέπει να
πληροί και τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Η οροφή του θαλάμου πρέπει να είναι ικανή να υποβαστάζει σε κάθε της σημείο το
βάρος δύο ατόμων, που το καθένα ζυγίζει 100 Ν, σε επιφάνεια 0,20 m*0,20 m, δίχως να
παρουσιάσει μόνιμη παραμόρφωση.
Η οροφή του θαλάμου πρέπει να έχει σε κάποιο της σημείο μια ελεύθερη επιφάνεια
παραμονής ατόμου σε όρθια θέση, τουλάχιστον 0,12 m2, της οποίας η μικρότερη διάσταση πρέπει να είναι 0,25 m τουλάχιστον.
Η οροφή του θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με στηθαίο, όταν η ελεύθερη
απόσταση στο οριζόντιο επίπεδο, πέρα και κάθετα προς την εξωτερική του ακμή,
υπερβαίνει τα 0,30 m.
Οι ελεύθερες αποστάσεις πρέπει να μετριούνται στον τοίχο του φρέατος, επιτρέποντας
μεγαλύτερη απόσταση στις εσοχές, το πλάτος ή το ύψος το οποίο είναι μικρότερο των
0,30 m.
Το στηθαίο πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Πρέπει να αποτελείται από μια χειρολαβή με ποδιά ύψους 0,10 m και μια ενδιάμεση
κουπαστή στο μισό του ύψους του στηθαίου.
Λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη απόσταση σε ένα οριζόντιο επίπεδο πέρα από την
εξωτερική ακμή της χειρολαβής του στηθαίου, το ύψοςτου πρέπει να είναι τουλάχιστον:
α) 0,70 m όταν η ελεύθερη απόσταση είναι έως και 0,85 m.
β) 1,10 m όταν η ελεύθερη απόσταση υπερβαίνει τα 0,85 m.
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της εξωτερικής ακμής της χειρολαβής και οποιουδήποτε
τμήματος εντός του φρέατος (βάρος ζυγοστάθμισης, διακόπτες, οδηγοί, βραχίονες
στήριξης κ.τ.λ.) πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,10 m.
Στην πλευρά/στις πλευρές προσέγγισης στην οροφή του θαλάμου το στηθαίο πρέπει να
επιτρέπει την ασφαλή και εύκολη προσέγγιση.
Το στηθαίο πρέπει να τοποθετείται σε μέγιστη απόσταση 0,15 m από τις άκρες της
οροφής του θαλάμου.
Όταν υπάρχει στηθαίο πρέπει να τοποθετείται επάνω του και σε όποιο σημείο κρίνεται
κατάλληλο κάποιο προειδοποιητικό σήμα ή επιγραφή σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει
κάποιος που γέρνει επάνω του.
Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται στην οροφή του θαλάμου πρέπει να είναι τύπου
πολυστρωματικών.
Οι τροχαλίες ή/και οι αλυσοτροχοί που είναι στερεωμένοι πάνω στον θάλαμο πρέπει να
φέρουν προστατευτικά σύμφωνα με την (§9.4) (τροχαλία).
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9.1.27 Μετώπη θαλάμου (§8.14)
Όταν υπάρχει διάκενο μεταξύ της οροφής του θαλάμου και του ανωφλίου μιας θύρας
φρέατος, όταν αυτή είναι ανοιχτή το επάνω μέρος της εισόδου του θαλάμου πρέπει
να προεκτείνεται προς τα πάνω και σε όλο το πλάτος της θύρας του φρέατος, με μια
κατακόρυφη, άκαμπτη μετώπη, που να καλύπτει το εν λόγω διάκενο.
Το θέμα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανελκυστήρων
που επιτρέπεται να κινούνται με ανοιχτή θύρα του φρέατος για φόρτωση (§14.2.1.4).

9.1.28 Εξοπλισμός πάνω από τον θάλαμο (§8.15)
Πάνω από τον θάλαμο πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα ακόλουθα:
• Διάταξη χειρισμού, σύμφωνα με την (§14.2.1.3) (χειρισμός επιθεώρησης).
• Διακόπτης στάσης, σύμφωνα με την (§14.2.2.1) και (§15.3.1).
• Ρευματοδότης, σύμφωνα με την (§13.6.2.1).

9.1.29 Εξαερισμός (§ 8.16)
Οι θάλαμοι με θύρες χωρίς ανοίγματα πρέπει να φέρουν στο πάνω και στο κάτω μέρος
τους ανοίγματα εξαερισμού. Η ενεργός επιφάνεια των ανοιγμάτων εξαερισμού που
βρίσκονται στο πάνω μέρος του θαλάμου πρέπει να είναι το 1% τουλάχιστον της ωφέλιμης
επιφάνειας του θαλάμου και το ίδιο πρέπει επίσης να ισχύει για τα ανοίγματα του κάτω
μέρους του θαλάμου.
Τα διάκενα γύρω από τις θύρες του θαλάμου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στον
υπολογισμό της επιφάνειας των οπών εξαερισμού μέχρι το 50% της απαιτούμενης ενεργού
επιφάνειας.
Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα ή διευθετημένα με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατόν να περνά μέσω των τοιχωμάτων του θαλάμου, από
μέσα προς τα έξω, μια ευθεία άκαμπτη ράβδος διαμέτρου 10 mm.

9.1.30 Φωτισμός (§8.17)
Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού
που να εξασφαλίζει ένταση φωτισμού 50 lux τουλάχιστον στο επίπεδο του δαπέδου και
στα όργανα χειρισμού.
Στην περίπτωση φωτισμού με λαμπτήρες πυρακτώσεως πρέπει να υπάρχουν δύο
λαμπτήρες τουλάχιστον, σε παράλληλη σύνδεση.
Όταν ο ανελκυστήρας είναι σε χρήση, ο θάλαμος πρέπει να φωτίζεται συνεχώς.
Στην περίπτωση των αυτόματων μηχανοκίνητων θυρών το φως μπορεί να σβήνει όταν
ο θάλαμος βρίσκεται σταθμευμένος σε κάποια στάση με τις θύρες κλειστές.
Πρέπει να υπάρχει μια αυτόματη επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος
έκτατης ανάγκης που να μπορεί να τροφοδοτεί έναν λαμπτήρα 1 W για 1 h τουλάχιστον,
στην περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτρικής παροχής φωτισμού.
Αυτός ο φωτισμός πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα μόλις υπάρξει βλάβη στην
κανονική ηλεκτρική παροχή φωτισμού.
Όταν η διάταξη παροχής που αναφέρθηκε παραπάνω χρησιμοποιείται επίσης και
για την τροφοδοσία του σήματος συναγερμού, τότε η ισχύς της πρέπει να σταθμίζεται
ανάλογα.
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Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ., ΦΕΚ 210
Α/18/12/85), όταν σε ένα κτίριο υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της επιφάνειας
του περιβάλλοντος χώρου και του δαπέδου του τελευταίου ορόφου μεγαλύτερη από 9 m,
τότε είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο ανελκυστήρας να διαστασιολογείται έτσι, ώστε να
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε
αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό σημαίνει ότι οι ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου
είναι: 1,10 x 1,40 m με την προϋπόθεση ότι η είσοδος γίνεται από τη μικρότερη πλευρά
(1.10 μ.) του θαλάμου.
Οι ελάχιστες αυτέςδιαστάσεις αντιστοιχούν σε εμβαδόν Ε = 1,54 m2, το οποίο (από τον
Πίνακα 5 και Πίνακα 6) αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 8 ατόμων (ωφέλιμου φορτίου 600).
Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180° αν
υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει διαστάσεις 1,50 x 1,50 m.
Αν η είσοδος και η έξοδος γίνονται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες
διαστάσεις είναι 1,40 x 1,40 m.
Σε κτίρια με τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιμότερο ο ανελκυστήρας να έχει
διαστάσεις 1,10 x 2,20 m για να δέχεται και φορείο.

Σχεδιασμός τυπικού θαλάμου ανελκυστήρα – πλατύσκαλου.

Διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα με δυνατότητα περιστροφής αναπηρικού καροτσιού.
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Σημειωτέον ότι οι διαστάσεις αυτές εξασφαλίζουν την άνετη είσοδο και έξοδο του
καροτσιού, χωρίς δυνατότητα περιστροφής (για την οποία θα απαιτούνταν διάσταση
θαλάμου 2,000 x 1,400 mm).

Διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα με δυνατότητα μεταφοράς αμαξιδίων μεγάλων
διαστάσεων και φορτίου.

Το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81-70, απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας
800 mm.
Σύμφωνα όμως με τον ελληνικό Γ.Ο.Κ., το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι
850 mm.

9.1.31 Πλαίσιο ανάρτησης
Το πλαίσιο ή σασί κατασκευάζεται από ράβδους μορφοσιδήρου με τέτοιο τρόπο ώστε
να παρουσιάζει τη μέγιστη δυνατή ακαμψία, ακόμη και όταν επενεργήσει η ασφαλιστική
διάταξη αρπάγης.
Πάνω στο πλαίσιο ανάρτησης στερεώνονται μέσω ειδικών σφιγκτήρων τα
συρματόσχοινα ανάρτησης του θαλάμου.
Στις τέσσερις γωνίες του πλαισίου υπάρχουν τα πέδιλα ολίσθησης ή κύλισης (γλίστρες),
τα οποία αγκαλιάζουν ανά δύο τους οδηγούς.
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η κατακόρυφη κίνηση του πλαισίου και του θαλάμου,
που στηρίζεται πάνω σ’ αυτό.
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Σύνδεση πλαισίου με θάλαμο στην οροφή και στο πάτωμα.

Στο πάνω και στο κάτω μέρος του σασί στηρίζεται η ταινία του οροφοδιαλογέα και οι
κάμες ενεργοποίησης των διακοπτών τέρματος της διαδρομής. Στο κάτω μέρος στηρίζεται
το εύκαμπτο καλώδιο.

9.1.32 Επιλογή πλαισίου
Η επιλογή του πλαισίου ανάρτησης γίνεται με βάση τον τύπο ανάρτησης, τις διαστάσεις
του θαλάμου και του ολικού φορτίου ανάρτησης.
Συνήθως ο κατασκευαστής του πλαισίου ανάρτησης δίνει για κάθε τύπο πλαισίου το
αντίστοιχο διάγραμμα χρήσης βάσει του οποίου γίνεται η επιλογή του.
Στο διάγραμμα χρήσης η επιλογή του πλαισίου ανάρτησης γίνεται με βάση τη διάσταση
(Dx ή W) στον άξονα ΧΧ του θαλάμου και το ολικό φορτίο ανάρτησης:
T=Q+PC+PS
Όπου:
Q: ωφέλιμο φορτίο (αριθμός ατόμων *75 kp).
Pc: βάρους του θαλάμου.
PS: βάρους του πλαισίου.
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Στοιχεία για την επιλογής πλαισίου ανάρτησης.

9.1.33 Πέδιλα ολίσθησης
Τα πέδιλα ολίσθησης χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων που κινούνται με
μικρές και μέσες ταχύτητες, ενώ τα πέδιλα κύλισης χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις
ανελκυστήρων υψηλών ταχυτήτων.
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Τα πέδιλα ολίσθησης είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό χαμηλού συντελεστή
τριβής διαμορφωμένα σε σχήμα Π, ώστε να εφάπτονται και από τις δύο πλευρές στην
επιφάνεια ολίσθησης του οδηγού.
Κατά μήκος των επιφανειών αυτών φέρουν αύλακες εγκλωβισμού λιπαντικού για
τη βελτίωση των συνθηκών ολίσθησης και τη μεγιστοποίηση του χρόνου συντήρησης.
Συνιστάται σε περιπτώσεις έντονης χρήσης του ανελκυστήρα η τοποθέτηση ειδικών
λιπαντήρων που βελτιώνουν ακόμη περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα
τις συνθήκες ολίσθησης. Εννοείται ότι για κάθε τυποποίηση οδηγού υπάρχει και
ο αντίστοιχος ολισθητήρας, ώστε να εφαρμόζει απόλυτα στον οδηγό και να μην
υπάρχουν διάκενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προϋποθέσεις κραδασμών κατά
την κίνηση.
Οι βάσεις των πέδιλων ολίσθησης είναι κατασκευασμένες από χυτοπρεσαριστό
αλουμίνιο και φέρουν ειδική διαμόρφωση μέσα στην οποία εφαρμόζει απόλυτα ο
ολισθητήρας ώστε να μην υπάρχει περίπτωση μετακίνησής του κατά το κατακόρυφο.
Στερεώνονται με βίδες πάνω στα πλαϊνά του πλαισίου και συνοδεύονται με ειδικές
προσθήκες από λαμαρίνα πάχους 1,0-2,0 mm ώστε να ρυθμίζονται τελικά, μετά την
τοποθέτηση του θαλάμου, τα διάκενα με τη μύτη κάθε οδηγού.

9.1.34 Πέδιλα κυλίσεως
Λόγω των έκκεντρων φορτίων που αναπτύσσονται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες
με τις εν πρόβολο αναρτήσεις γίνεται αναγκαία η χρησιμοποίηση πέραν των ολισθητήρων και ροδών κυλίσεως για την παραλαβή (με χαμηλές τριβές) των οριζόντιων δυνάμεων που εξασκούνται στα σημεία οδήγησης του πλαισίου.
Οι ρόδες αυτές είναι κατασκευασμένες από χυτοσιδηρά βάση με εξωτερική επίστρωση πολυουρεθάνης, υλικού ιδιαίτερα κατάλληλου για τις συγκεκριμένες συνθήκες
κύλισης και μη επηρεαζόμενου από την παρουσία ορυκτέλαιων.
Γενικά τοποθετούνται δύο ρόδες στο κάτω μέρος του πλαισίου φέρουσες ειδικό έκκεντρο άξονα που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης στο οριζόντιο, ώστε και οι δύο ρόδες
να ισομοιράζονται το αναπτυσσόμενο φορτίο.
Στις περιπτώσεις κίνησης με υψηλές ταχύτητες, πάνω από 0,63 m/s, ή φορτία
πέραν των 10 ατόμων συνιστάται να χρησιμοποιούνται ρόδες πάνω κάτω. Για φορτία
πέραν κάποιων ορίων τοποθετούνται ρόδες διπλές.

(α) Πέδιλα ολίσθησης, (β) Ρόδες κύλισης.
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9.1.35 Ανυψωτική μονάδα (Συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου)
Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου είναι:
• Κεφαλή (τσιμούχα, ξύστρα, oring, κουζινέτα).
• Μούφα (βάση) κεφαλής.
• Πάτος εμβόλου.
• Τάπα εμβόλου.
• Σωλήνας εμβόλου.
• Πάτος κυλίνδρου.
• Σωλήνας κυλίνδρου.
Το έμβολο που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος του κυλίνδρου κατασκευάζεται από
χαλυβδοσωλήνα (St52) χωρίς ραφή, ενισχυμένου τοιχώματος, για αντοχή στις διάφορες
καταπονήσεις που δέχεται, καθώς επίσης και στην πίεση του λαδιού. Έχει λεία επιφάνεια
για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των στεγανοποιητικών στοιχείων και των στοιχείων
έδρασης. Το κάτω άκρο του εμβόλου είναι ταπωμένο με σιδερένια φλάντζα και διαθέτει
συγκολλημένο σιδερένιο δακτύλιο για να εμποδίζεται και να μην είναι δυνατή η έξοδός του
από τον κύλινδρο. Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα, χωρίς ραφή
βαρέος τύπου, με αρκετό πάχος για να αντέχει στην πίεση και στις λοιπές καταπονήσεις
και συνθήκες λειτουργίας.
Η κεφαλή του κυλίνδρου έχει δύο δακτυλίους οδηγήσεως του εμβόλου από μαλακό
χυτοσίδηρο ώστε να δημιουργείται μικρό διάκενο μετά του εμβόλου.
Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με ειδικά δαχτυλίδια υψηλής πιέσεως (τσιμούχες).
Μεταξύ του εμβόλου και του κυλίνδρου υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του
λαδιού.
Το κάτω άκρο του είναι κλειστό με μεταλλική φλάντζα και έχει προσαρμοσμένη κωνική
προεξοχή για το σωστό κεντράρισμα του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο.
Η είσοδος ξένων σωμάτων κατά την επιστροφή του εμβόλου εμποδίζεται με μια ξύστρα.
Στο πάνω μέρος του κυλίνδρου υπάρχει ένας εξαεριστήρας για την αρχική αλλά και για
περιοδικές εξαερώσεις του αέρα, που συγκεντρώνεται μέσα στον κύλινδρο.
Επίσης, για τη συλλογή του λαδιού που στραγγαλίζεται από την επιφάνεια του εμβόλου
κατά την κάθοδό του ή διαφεύγει από τους δακτυλίους στεγανότητας υπάρχει ειδική λεκάνη περισυλλογής λαδιού.
Το συλλεγόμενο λάδι οδηγείται προς τη δεξαμενή λαδιού μέσω πλαστικού σωλήνα. Στο
σημείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου, που είναι ταυτόχρονα και η είσοδος-έξοδος του λαδιού, υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (υδραυλική αρπάγη) που κλείνει την έξοδο του
λαδιού σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου κατά την κάθοδο, π.χ. διαρροές στον
σωλήνα τροφοδοσίας ή και θραύση.
Στην περίπτωση ανελκυστήρα έμμεσης ανάρτησης η κεφαλή του εμβόλου είναι καθοδηγούμενη και κανένα τμήμα της κεφαλής του εμβόλου δεν βρίσκεται εντός της κατακόρυφης προβολής της οροφής του θαλάμου (§ 12.2.2.4 και 12.2.2.5).
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Περιορισμός της διαδρομής του εμβόλου (§12.2.3).

9.1.36 Υπολογισμός συγκροτήματος εμβόλου-κυλίνδρου (12.2)
Ο κύλινδρος και το εμβολο σχεδιάζονται έτσι ώστε κάτω από δυνάμεις που προκύπτουν
από μια πίεση ίση προς 2,3 φορές την πίεση υπό πλήρες φορτίο να εξασφαλίζεται ένας
συντελεστής ασφαλείας ίσος με 1,7 τουλάχιστον σε σχέση με το όριο μόνιμης παραμόρφωσης.
Στον υπολογισμό του πάχους για απλές ή τηλεσκοπικές μονάδες προστίθεται επιπλέον
1,0 mm για τα τοιχώματα και τις βάσεις των κυλίνδρων και 0,5 mm για τα τοιχώματα των
κοίλων εμβόλων.
Οι ανυψωτικές μονάδες που βρίσκονται κάτω από θλιπτικά φορτία σχεδιάζονται έτσι
ώστε στην πλήρως εκτεταμένη θέση τους να αντέχουν κάτω από δυνάμεις που προκύπτουν από μια πίεση 1,4 φορές την πίεση υπό πλήρες φορτίο και εξασφαλίζεται ένας συντελεστής ασφαλείας κατά του λυγισμού τουλάχιστον δύο.
Οι ανυψωτικές μονάδες που βρίσκονται κάτω από φορτία εφελκυσμού σχεδιάζονται
ώστε να αντέχουν κάτω από δυνάμεις που προκύπτουν από μια πίεση 1,4 φορές την πίεση
υπό πλήρες φορτίο και εξασφαλίζεται ένας συντελεστής ασφαλείας σε σχέση με το όριο
μόνιμης παραμόρφωσης τουλάχιστον δύο.

9.1.37 Υπολογισμός μήκους λυγισμού εμβόλου
Για ανελκυστήρες έμμεσης ανάρτησης το μήκος λυγισμού του εμβόλου δίνεται από τη
σχέση:
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όπου: L (mm), η διαδρομή του θαλάμου, 260 (mm), μήκος εμβόλου για κάλυψη
υπερδιαδρομών και 160 (mm), κατασκευαστική διάσταση. Βάσει των Pολ και Lκ επιλέγω
έμβολο.

9.1.38 Σωλήνας προσαγωγής λαδιού
Οι ελαστικοί σωλήνες πίεσης (μαρκούτσια) αποτελούνται από ένα εύκαμπτο μέρος σωλήνα
που στα άκρα φέρει τα ρακόρ προσαρμογής. Το εύκαμπτο μέρος (ο ελαστικός σωλήνας)
αποτελείται από τρία μέρη:
• Τον εσωτερικό στεγανό ελαστικό σωλήνα με χημική σύσταση κατάλληλη για τη
διατήρηση τέλειας στεγανότητας και απόλυτης προστασίας από τυχόν διαβρώσεις
του υδραυλικού λαδιού που θα περάσει από τον σωλήνα.
• Πάνω από τον εσωτερικό σωλήνα υπάρχουν ένα ή περισσότερα πλέγματα (λινά ή
ατσάλινα) που περιβάλλουν τον παραπάνω ελαστικό σωλήνα και του δίνουν την
απαιτούμενη αντοχή και ευκαμψία.
• Τέλος, ένα εξωτερικό περίβλημα από πλαστικό ή συνθετικό καουτσούκ με μεταλλικές
ίνες που παρέχει την αναγκαία προστασία από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τις
μηχανικές φθορές και από χημικές αλλοιώσεις. Τα ρακόρ είναι απολύτως καλά
συνδεδεμένα με το εύκαμπτο μέρος του σωλήνα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη
πίεση χωρίς αλλοίωση στο σημείο ενώσεως του ρακόρ με τον σωλήνα.

Ελαστικός σωλήνας.

Κατά την τοποθέτηση των ελαστικών σωλήνων δεν πρέπει να περιστρέφονται και να
λυγίζουν σε καμπύλη μικρότερη της ελάχιστης ακτίνας κάμψεώς τους. Επίσης, πρέπει κατά
την τοποθέτηση να προσέξουμε να μην αναπτύσσονται στους σωλήνες περιστροφικές τάσεις. Εάν είναι αναπόφευκτες τότε χρησιμοποιούνται περιστροφικά ρακόρ. Σε περιπτώσεις
που ο χώρος είναι περιορισμένος χρησιμοποιούνται ειδικά καμπυλωτά άκρα. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι όταν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι υπό πίεση αλλοιώνεται το
μήκος του, και για τον λόγο αυτό πρέπει να τοποθετούνται πάντα σε ευθεία με ενδιάμεση
καμπύλη.
Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φέρει ανεξίτηλη σήμανση για τα ακόλουθα:
• Την ονομασία του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα.
• Την πίεση δοκιμής.
• Την ημερομηνία δοκιμής.
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Περιστροφικά ρακόρ - Προσδιορισμός μήκους ελαστικού σωλήνα.

9.1.39 Επιλογή εύκαμπτου σωλήνα
Η επιλογή της διαμέτρου του ελαστικού σωλήνα γίνεται βάσει της παροχής Q και της
ταχύτητας ροής V, από τα διαγράμματα εξάρτησης της εσωτερικής διαμέτρου, από την
παροχή και τη ροή.

Διάγραμμα εξαρτήσεως της εσωτερικής διαμέτρου από την παροχή και την ταχύτητα ροής.
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Διάγραμμα παροχής σε συνάρτηση της θερμοκρασίας.

9.1.40 Πίεση δοκιμής
Ο εύκαμπτος σωλήνας και οι σύνδεσμοι μεταξύ του κυλίνδρου και του μπλοκ βαλβίδων
πρέπει να δοκιμάζονται σε πίεση τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από την πίεση πλήρους
φορτίου, άρα η πίεση δοκιμής δίνεται από τη σχέση: Pδοκ.ελαστ.σωλ = 5*Pστ ( bar) (§12.3.3.2).

9.1.41 Πίεση θραύσης
Βάσει της (§12.3.3.1) o συντελεστής ασφαλείας για τον υπολογισμό του σωλήνα
τροφοδοσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 8, άρα η ελάχιστη πίεση θραύσης του ελαστικού
σωλήνα δίνεται από τη σχέση: Pθ = 8*P στατ.(bar).

9.1.42 Υδραυλικά έλαια
Το λάδι τροφοδοσίας στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι πετρελαιογενούς προέλευσης, κατάλληλο για υδραυλικές πιέσεις. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου σε σχέση με
το ιξώδες γίνεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας. Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι
η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα χρήσης του ανελκυστήρα. Λάδια με
υψηλό δείκτη ιξώδους προτιμώνται για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και μεγάλη
συχνότητα χρήσης. Από τους προαναφερθέντες τύπους συνηθέστερα χρησιμοποιούνται οι
ISO 32 (χαμηλό ιξώδες) και ISO 46 (μέσο ιξώδες).
Μια σημαντική ιδιότητα που πρέπει να πληρείται από το χρησιμοποιούμενο λάδι είναι
η χαμηλή συμπιεστότητα χάρη στην οποία η υποχώρηση του θαλάμου κατά τη φόρτωση
είναι αποδεκτά μικρή. Αυτό εξασφαλίζεται με ειδικές αντιαφριστικές προσμίξεις με βάση το
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πυρίτιο, που μειώνουν στο ελάχιστο την περιεκτικότητα του λαδιού σε αέρα. Σε περιπτώσεις
έντονης και συνεχούς χρήσης του ανελκυστήρα προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας
του λαδιού. Πάνω από κάποια όρια (70 0C), λόγω της μεγάλης πλέον μείωσης του ιξώδους,
επηρεάζεται σημαντικά η λειτουργία των βαλβίδων που ρυθμίζουν τη ροή, με αποτέλεσμα
η κίνηση του ανελκυστήρα να μην είναι η επιθυμητή. Ταυτόχρονα, στις σχετικά υψηλές
θερμοκρασίες προκαλούνται βλάβες στα συστατικά του λαδιού με αποτέλεσμα μόνιμες
αποκλίσεις από τις επιθυμητές φυσικές ιδιότητες.
Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προστασία του λαδιού από την ανάπτυξη υψηλών
θερμοκρασιών. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί γενικώς με έναν θερμοστατικό διακόπτη
ρυθμισμένο σε μια επιτρεπόμενη θερμοκρασία (65 0C), που διακόπτει τη λειτουργία του
ανελκυστήρα, μέχρις ότου η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
Σε περίπτωση ανελκυστήρων με έντονη και συνεχή χρήση συνιστάται η χρησιμοποίηση
ειδικών ψυκτικών συγκροτημάτων που εξασφαλίζουν τη συγκράτηση της θερμοκρασίας
στα φυσιολογικά επίπεδα.
Προβλήματα επίσης στη λειτουργία του ανελκυστήρα μπορεί να δημιουργηθούν και
από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του λαδιού που μπορεί να εμφανιστούν είτε σαν
ολισθήματα στις στάσεις είτε σαν κακές αλλαγές ταχυτήτων.
Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση κάποιου προθερμαντήρα λαδιού, ο οποίος
κρατά συνεχώς το λάδι σε μια ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανεκτή για τη λειτουργία του
ανελκυστήρα.

9.1.43 Υδραυλικές διατάξεις χειρισμού και ασφάλειας (§12.5)
Στρόφιγγα απομόνωσης
Στο μηχανοστάσιο, στο κύκλωμα το οποίο συνδέει τον κύλινδρο με τη βαλβίδα
αντεπιστροφής και τις βαλβίδες διεύθυνσης, τοποθετείται μια στρόφιγγα απομόνωσης.

Βαλβίδα αντεπιστροφής
Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι εγκατεστημένη μεταξύ της αντλίας και της στρόφιγγας
απομόνωσης. Πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατεί τον θάλαμο του ανελκυστήρα με το
ονομαστικό φορτίο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής του, όταν η πίεση της αντλίας
πέφτει κάτω από την ελάχιστη πίεση λειτουργίας.

Περιοριστήρας πίεσης
Ο περιοριστήρας πίεσης συνδέεται στο κύκλωμα μεταξύ της αντλίας και της βαλβίδας
αντεπιστροφής. Πρέπει να είναι ρυθμισμένος να περιορίζει την πίεση στο 140% της πίεσης
πλήρους φορτίου, γι’ αυτό μπορεί να ρυθμίζεται σε υψηλότερη τιμή, που όμως να μην
υπερβαίνει το 170% της πίεσης πλήρους φορτίου, όταν αυτό είναι απαραίτητο λόγω των
υψηλών εσωτερικών απωλειών.

Βαλβίδες διεύθυνσης
Βαλβίδες καθόδου
Οι βαλβίδες καθόδου κρατούνται ανοιχτές προκαλείται από την υδραυλική πίεση της
ανυψωτικής μονάδας και από ένα τουλάχιστον καθοδηγούμενο ελατήριο συμπίεσης.

Βαλβίδα ανόδου
Οι βαλβίδες ανόδου κλείνουν με ηλεκτρικό τρόπο. Το άνοιγμά τους προκαλείται από την
υδραυλική πίεση της ανυψωτικής μονάδας και από ένα τουλάχιστον καθοδηγούμενο
ελατήριο συμπίεσης ανά βαλβίδα.
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Φίλτρα
Στο κύκλωμα μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας καθώς και στο κύκλωμα μεταξύ της
στρόφιγγας απομόνωσης και της βαλβίδας καθόδου τοποθετούμε φίλτρα ή παρόμοιες
διατάξεις. Το φίλτρο μεταξύ της στρόφιγγας απομόνωσης και της βαλβίδας καθόδου
πρέπει να είναι προσβάσιμο για επιθεώρηση και συντήρηση (§12.5.7). Στο κύκλωμα μεταξύ
της βαλβίδας αντεπιστροφής, της βαλβίδας καθόδου και της στρόφιγγας απομόνωσης
τοποθετείται διάταξη για την ένδειξη της πίεσης (μανόμετρο).
Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν το κινητήρα και την αντλία αποτελούν τη μονάδα
ισχύος του ανελκυστήρα.

9.1.44 Μονάδα ισχύος
Η μονάδα ισχύος αποτελεί τον κινητήριο μηχανισμό του ανελκυστήρα και βρίσκεται
εγκατεστημένη στον χώρο του μηχανοστασίου. Η μονάδα ισχύος του ανελκυστήρα
περιλαμβάνει:
• Το δοχείο λαδιού.
• Το συγκρότημα του ηλεκτροκινητήρα και της αντλίας.
• Το συγκρότημα των βαλβίδων (μπλοκ βαλβίδων).
Το δοχείο λαδιού είναι συγκολλητό από χαλυβδόφυλλα με ενισχυμένες αναδιπλώσεις,
στρατζαρίσματα στα σημεία ένωσης και πολλαπλές επιφάνειες που απορροφούν τις δονήσεις από την ιδιοσυχνότητα του δοχείου.
Για τον έλεγχο της εκάστοτε στάθμης του λαδιού υπάρχει δείκτης βιδωμένος στο κινητό
καπάκι.

Μονάδα ισχύος.

Στο κατώτερο σημείο του δοχείου υπάρχει κρουνός ώστε κατά τη διάρκεια της συντήρησης να δίνεται η δυνατότητα για εκκένωση από το λάδι και ταυτόχρονα για απομάκρυνση νερού που τυχόν βρίσκεται στο δοχείο.
Η ελάχιστη στάθμη του λαδιού είναι εκείνη που καλύπτει τελείως το συγκρότημα
αντλίας-κινητήρα με λάδι ακόμα και όταν το έμβολο είναι τελείως ανεβασμένο. Το λάδι,
εκτός των άλλων, έχει ως σκοπό την ψύξη της μονάδας και τη μείωση των θορύβων κατά
τη λειτουργία του ανελκυστήρα. Στο κατώτερο σημείο του δοχείου λαδιού υπάρχει βάνα
εκκένωσης του λαδιού.

9.1.45 Το συγκρότημα του ηλεκτροκινητήρα και της αντλίας
Είναι ένα σύνολο ειδικού τύπου κατασκευής, χαμηλής στάθμης θορύβου, επειδή λειτουργεί
μεταξύ άλλων και μέσα στο λάδι, και απόλυτα αξιόπιστης λειτουργίας. Η αντλία είναι συνήθως κοχλιωτή, χαμηλών παλμών και θορύβου, βυθισμένη με τον ηλεκτροκινητήρα μέσα σε
λάδι και σταθερά συνδεδεμένη με αυτόν με φλάντζα. Η κίνηση μεταδίδεται με άξονες συνδε214
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δεμένους με σταθερή σφήνα που δεν χρειάζεται μεταγενέστερους ελέγχους και συντήρηση
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιτραπεί λειτουργία του παρά μόνο όταν το συγκρότημα
καλύπτεται τελείως από λάδι. Η αντλία και ο κινητήρας είναι αναρτημένα από τα πλαϊνά
καλύμματα του δοχείου λαδιού με ειδικά αντικραδασμικά ζεύγη (ανθεκτικά στο λάδι).
Με τη μόνωση στο κάλυμμα του δοχείου εμποδίζεται η μετάδοση των θορύβων.
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος τριφασικός 2750 RPM, 400V, για λειτουργία
μόνο μέσα σε λάδι και συνδέεται με την αντλία φλαντζωτά και με σφήνα. Η όλη κατασκευή
είναι ανοιχτού τύπου ώστε να αυτολιπαίνεται και να μειώνονται οι απώλειες ισχύος καθώς
και ο θόρυβος.
Στην εξωτερική απόληξη του κινητήρα προσαρμόζεται στρόφαλος (βολάν) από τον
κατασκευαστή του, περικλειόμενος με πλαστικό κάλυμμα που επιτρέπει την είσοδο του
λαδιού μέσω μικρής διαμέτρου οπών, για να μη δημιουργούνται έντονοι στροβιλισμοί κατά
τη λειτουργία του κινητήρα.
Το βολάν αυτό είναι κατάλληλα υπολογισμένο και σκοπό έχει αφενός την εξομάλυνση
όλων των φάσεων της κίνησης ανόδου και το ομαλό σταμάτημα σε περίπτωση διακοπής
του ρεύματος. Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με τρία αισθητήρια PTC.
Η θερμοκρασία διέγερσης τους είναι 100 οC.
Έχει επίσης σε σειρά συνδεδεμένα τρία αισθητήρια και ένα θερμίστρορ για το λάδι, που
διεγείρεται στους 70 οC.
Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες έχουν έναν περιοριστήρα του χρόνου διατήρησης του
κινητήρα υπό ένταση, που προκαλεί απενεργοποίηση και διατήρηση της απενεργοποίησης
του κινητήρα, εάν ο κινητήρας δεν γυρίζει ενώ έχει πάρει εντολές έναρξης (§12.12).
Ο περιοριστήρας του χρόνου διατήρησης του κινητήρα υπό τάση πρέπει να τίθεται σε
λειτουργία εντός χρόνου, που δεν υπερβαίνει τη χαμηλότερη από τις ακόλουθες δύο τιμές:
α) 45 s.
β) ο χρόνος διάρκειας μιας πλήρους διαδρομής με ονομαστικό φορτίο, συν 10 s, με
ελάχιστο τα 20 s, εάν ο χρόνος διάρκειας μιας πλήρους διαδρομής είναι μικρότερος των 10 s.
Η επιστροφή σε κανονική λειτουργία πρέπει να γίνεται μόνο με αποκατάσταση διά
χειρός.
Με την επαναφορά της ισχύος, μετά τη διακοπή της παροχής, δεν είναι απαραίτητη η
διατήρηση του κινητήρα σε κατάσταση στάσης.
Ο περιοριστήρας του χρόνου διατήρησης του κινητήρα υπό τάση, ακόμα και εάν
έχει ενεργοποιηθεί, δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεξαγωγή επιθεώρησης και το ηλεκτρικό
σύστημα του θαλάμου.
Ο κινητήρας επιλέγεται έτσι ώστε να μπορεί να υπερφορτωθεί και να αποδώσει ισχύ
30% μεγαλύτερη της ονομαστικής.

9.1.46 Επιλογή κινητήρα – έλεγχος ισχύος
Η απαιτούμενη ισχύς του κινητήρα δίνεται από τη σχέση:
όπου:
n βαθμός απόδοσης.
Qον (lit/min) η ονομαστική παροχή της αντλίας.
Pστατ (bar) η στατική πίεση με πλήρης φορτίο επί του εμβόλου σχέση.
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Οι κινητήρες των υδραυλικών ανελκυστήρων μπορούν να υπερφορτωθούν και να
αποδώσουν ισχύ κατά 30% μεγαλύτερη της ονομαστικής Νον , σύμφωνα και με VDI 0530,
οπότε:

9.1.47 Το μπλοκ βαλβίδων

Μπλοκ βαλβίδων.

Το μπλοκ βαλβίδων είναι μια διάταξη η οποία προσαρμόζεται στην εισαγωγή λαδιού του
κυλίνδρου. Αποτελείται από ένα ενιαίο συμπαγές συγκρότημα βαλβίδων κ.λπ. ελεγχόμενο
ηλεκτρικά, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Διατηρεί ανεξάρτητες από θερμοκρασίες και φορτία τις επιταχύνσεις και
επιβραδύνσεις.
• Επιτυγχάνει μαλακό σταμάτημα και τέλεια ισοστάθμιση.
• Δεν επιτρέπει διαρροές λαδιού και συνεπώς ο θάλαμος δεν γλιστράει από τη
στάση του παρά μόνο λόγω της συστολής του λαδιού μετά την παραμονή του για
αρκετή ώρα σε μια στάση. Και στην περίπτωση αυτή όμως αυτόματη διάταξη
επανισοστάθμισης επαναφέρει την πλατφόρμα στην ακριβή της θέση.
• Επιτρέπει τον αυτόματο απεγκλωβισμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Το συγκρότημα των βαλβίδων είναι ρυθμισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα στοιχεία του ανελκυστήρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, ώστε να χρειάζεται τελικά πολύ
μικρή ρύθμιση στον τόπο εγκατάστασης. Είναι κατασκευασμένο και φινιρισμένο σε υψηλό
επίπεδο ποιότητας με τις ακόλουθες τελικές αξιόπιστες ιδιότητες:
• Απλή και ακριβή ρύθμιση.
• Σταθερή λειτουργία, ανεπηρέαστη από θερμοκρασίες και πιέσεις.
• Εύκολο στις καλωδιώσεις για σύνδεση πηνίων.
• Επιτρέπει χειροκίνητο κατέβασμα θαλάμου με αυτόματη επαναφορά.
• Διαθέτει πλήρες σετ αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων.
• Ελαχιστοποιεί τις τυρβώδεις ροές.
• Τα πηνία είναι κατάλληλα για διαρκή χρήση χωρίς υπερθερμάνσεις και αστοχίες.
Τα βασικά στοιχεία σε κάθε ανελκυστήρα και συνεπώς σε κάθε μπλοκ βαλβίδων
ελέγχου είναι τα παρακάτω:
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• Βαλβίδα by-pass: με τη βαλβίδα by-pass το συγκρότημα έχει την ικανότητα να
παραλαμβάνει το λάδι και να το στέλνει στην επιστροφή, στην ελαιοδεξαμενή
δηλαδή. Ενώ στη συνέχεια το τροφοδοτεί στο έμβολο με έναν αυξανόμενο ρυθμό
τέτοιο ώστε να ξεκινάει ομαλά ο ανελκυστήρας.
• Βαλβίδα υπερφορτώσεως: η βαλβίδα υπερφορτώσεως είναι μια βαλβίδα
ανακουφίσεως η οποία προστατεύει το κύκλωμα από υπερπιέσεις και συνεπώς
ελέγχει και την ταχύτητα του ανελκυστήρα να μην ξεπεράσει κάποιο επιθυμητό όριο.
Η βαλβίδα αυτή ρυθμίζεται χειροκίνητα, έτσι ώστε να μπορούν ο εγκαταστάτης ή ο
συντηρητής να επέμβουν.
• Χειροκίνητη βαλβίδα καθόδου ενός δρόμου: με τη χειροκίνητη βαλβίδα καθόδου
ενός δρόμου ή βάνα ανοίγει κάποια δίοδος επιστροφής και ο θάλαμος κατεβαίνει
χειροκίνητα μέχρι το επιθυμητό σημείο.
• Φίλτρο εισόδου ελαίου.
• Φίλτρο εξόδου ελαίου.
• Ηλεκτρικά πηνία: με τα ηλεκτρικά πηνία ενεργοποιούνται οι βαλβίδες, σύμφωνα με
τα ηλεκτρικά σήματα που παίρνουν από τον θάλαμο.
Διάγραμμα ταχυτήτων της EV 100: Το διάγραμμα ταχυτήτων του μπλοκ βαλβίδων
δίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η κεντρική καμπύλη δείχνει τις ταχύτητες του ανελκυστήρα,
σε άνοδο και κάθοδο, ενώ οι στήλες δεξιά και αριστερά δείχνουν τις φάσεις λειτουργίας
κατά τις οποίες είναι ενεργοποιημένα τα πηνία του κινητήρα.
Άνοδος
Σημείο Ε: Σημείο εκκίνησης κινητήρα (δηλαδή, κλήσης ανόδου).
Διάστημα ΕF: Χρόνος λειτουργίας του κινητήρα σε αστέρα (Υ). Τα πηνία δεν ενεργοποιούνται, ο θάλαμος παραμένει ακίνητος.
Σημείο F: Σημείο αλλαγής σύνδεσης κινητήρα από αστέρα (Υ) σε τρίγωνο (Δ). Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται τα πηνία ανόδου A και Β.
Διάστημα FG: Χρόνος καθυστέρησης για ομαλή εκκίνηση. Ο κινητήρας και τα πηνία
είναι ενεργοποιημένα, αλλά το λάδι κάνει by-pass (επιστρέφει στο δοχείο).
Σημείο G: Ο θάλαμος ξεκινάει με επιταχυνόμενη κίνηση.
Διάστημα GK: Ο θάλαμος επιταχύνει, πιάνοντας τη μεγάλη ταχύτητα, και συνεχίζει με
αυτή.
Σημείο Κ: Ο μαγνήτης B απενεργοποιείται και ο θάλαμος αρχίζει να επιβραδύνει.
Διάστημα KH: Διάστημα όπου ο θάλαμος επιβραδύνει μέχρι να πιάσει τη μικρή ταχύτητα και συνεχίζει με αυτή.
Σημείο Η: Απενεργοποιείται το πηνίο A (μικρής ταχύτητας ανόδου) και ο θάλαμος επιβραδύνει.
Διάστημα ΗJ: Χρόνος επιβράδυνσης θαλάμου από μικρή ταχύτητα μέχρι το τελικό
σταμάτημα.
Σημείο J: Τελικό σταμάτημα θαλάμου.
Διάστημα ΗL: Χρόνος λειτουργίας κινητήρα με τη χρήση χρονικού καθυστέρησης για
περίπου ½ sec (για απαλό σταμάτημα).
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Κάθοδος

 κινητήρας και η αντλία δεν δουλεύουν. Ο θάλαμος κατεβαίνει με το βάρος του, οι
Ο
ταχύτητες, οι επιβραδύνσεις και οι επιταχύνσεις καθορίζονται από την ενεργοποίηση ή
την απενεργοποίηση των πηνίων καθόδου.

9.1.48 Ανάρτηση
Συρματόσχοινα
Η ανάρτηση του θαλάμου του ανελκυστήρα γίνεται με χαλύβδινα συρματόσχοινα ή
χαλύβδινες αλυσίδες παράλληλων κρίκων ή με αλυσίδες με ράουλα.
Τα συρματόσχοινα διέρχονται μέσα από την αυλακωτή τροχαλία του κινητήριου
μηχανισμού. Επειδή τα συρματόσχοινα ανάρτησης έχουν μεγαλύτερη φθορά, πρέπει να
συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να χρειαστεί αντικατάστασή τους, γεγονός που
ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Συρματόσχοινα ανελκυστήρα.

Τα άκρα των συρματόσχοινων πρέπει να είναι στερεωμένα μέσω μεταλλικών κώνων με
έγχυση μολύβδου ή ρητίνης, αυτοπεδούμενων σφηνοειδών κώνων ή δακτυλίων σε σχήμα
καρδιάς με τρεις τουλάχιστον κατάλληλους σφιγκτήρες, ή πλεκτές θηλιές ενισχυμένων με
ροδάντζες ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ισοδύναμης ασφαλείας (§9.2.4).
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Ο ελάχιστος αριθμός συρματόσχοινων είναι 2 για κάθε ανυψωτική μονάδα και κάθε
συρματόσχοινο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα.
Κατασκευάζονται από χαλύβδινα συρματίδια (κλώνους) που περιελίσσονται γύρω από
ψίχα κάνναβης (πυρήνας σχοινιού) (§9.1 και §9.1.3).
Ο συντελεστής ασφαλείας των συρματόσχοινων ανάρτησης πρέπει ναι είναι τουλάχιστον
12 (§9.2.2). Ο συντελεστής ασφαλείας είναι η σχέση μεταξύ του ελάχιστου φορτίου
θραύσης ενός συρματόσχοινου σε Νt και της μέγιστης δύναμης που αναπτύσσεται σε αυτό
το συρματόσχοινο σε Νt, όταν ο θάλαμος είναι σταθμευμένος στην κατώτερη θέση.
Η σύνδεση μεταξύ του συρματόσχοινου και της απόληξής του πρέπει να είναι ικανή να
αντέχει τουλάχιστον 80% του ελάχιστου φορτίου θραύσης του συρματόσχοινου.

9.1.49 Τροχαλία
Οι τροχαλίες χρησιμοποιούνται για την κύλιση των συρματόσχοινων στην περίπτωση
της έμμεσης ανάρτησης. Είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο και φέρουν ενισχυμένες νευρώσεις. Για να υπάρχει ομαλή λειτουργία, όλα τα κανάλια είναι απόλυτα
όμοια μεταξύ τους. Η τροχαλία των συρματόσχοινων κατασκευάζεται από δύο επί
μέρους τροχαλίες τοποθετημένες σε κοινό άξονα (μέσω ενός ζεύγους ρουλεμάν για
καθεμία).
Οι δύο τροχαλίες περιστρέφονται κατά αντίθετη φορά και τα συρματόσχοινα που
αναρτώνται αναρτούν τον θάλαμο από δύο σημεία, συμμετρικά ως προς το κέντρο
των οδηγών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ροπών λόγω πλάγιων φορτίσεων.
Ο σκελετός των τροχαλιών είναι κατασκευασμένος με μορφοσίδερα μεγάλης αντοχής.
Το σύστημα τροχαλίας οδηγείται πάνω στους οδηγούς με ελαστικούς ολισθητήρες
παρόμοιους με τους ολισθητήρες του πλαισίου ανάρτησης.
Ο άξονας στηρίζεται στα ακραία σημεία του σε μια σιδηροκατασκευή τοποθετημένη στην άνω απόληξη του εμβόλου. Η καταπόνηση του άξονα είναι σε κάμψη.
Για τροχαλίες και αλυσοτροχούς πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τον
πίνακα 2, για την αποφυγή:
α) Τραυματισμών.
β) Εκτροπής των συρματόσχοινων από τις τροχαλίες ή των αλυσίδων από τους
αλυσοτροχούς, όταν αυτά χαλαρώσουν.
γ) Εισχώρησης ξένων σωμάτων μεταξύ συρματόσχοινων και τροχαλιών ή αλυσίδων
και τροχαλιών.
δ) Οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο
τρόπο ώστε τα περιστρεφόμενα μέρη τους να είναι ορατά και να μην αποτελούν
εμπόδιο για τις λειτουργίες ελέγχου και συντήρησης.
Εάν φέρουν διατρήσεις τα διάκενα πρέπει να συμμορφώνονται με το ΕΝ 294, Πίνακας 4.
Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να είναι απαραίτητη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αντικατάσταση ενός συρματόσχοινου/μιας αλυσίδας.
β) Αντικατάσταση μιας τροχαλίας/ενός αλυσοτροχού.
γ) Επανακατεργασία των αυλακώσεων.
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Τροχαλία ανελκυστήρα.

Επιλογή διαμέτρου τροχαλίας
Η καμπτική τάση στον άξονα της τροχαλίας υπολογίζεται από τη σχέση:

όπου PG το φορτίο καταπόνησης της τροχαλίας

Ο λόγος της αρχικής διαμέτρου των τροχαλιών και της ονομαστικής διαμέτρου των
συρματόσχοινων ανάρτησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των κλώνων (§9.2.1).

9.1.50 Μηχανοστάσιο
Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος όπου τοποθετούνται οι κινητήριοι μηχανισμοί του ανελκυστήρα, ο πίνακας χειρισμού και ο πίνακας κίνησης και φωτισμού. Αποτελείται από στερεούς τοίχους, οροφή, δάπεδο και θύρα τα οποία είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να
αντέχουν τις καταπονήσεις και τα φορτία στα οποία πρόκειται να υποβληθούν.
Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από χαραγμένο σκυρόδεμα έτσι ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης και να είναι αντιολισθητικό (§6.3.1.1).
Τα μηχανοστάσια έχουν επαρκείς διαστάσεις για να μπορούν να εκτελούνται εύκολα
και με ασφάλεια εργασίες στον εξοπλισμό και ιδιαίτερα στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Ειδικότερα, παρέχεται καθαρό ύψος τουλάχιστον 2 m στις περιοχές εργασίας και:
α) Μια ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια εμπρός από τους πίνακες χειρισμού και παροχής.
Αυτή η επιφάνεια καθορίζεται ως εξής:
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1. Βάθος που μετριέται από την εξωτερική επιφάνεια των περιβλημάτων τουλάχιστον 0,70 m.
2. Πλάτος ή μεγαλύτερη από τις δύο ακόλουθες διαστάσεις: 0,50 m ή το συνολικό
πλάτος του πίνακα.
β) Μια ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 m· 0,60m για τη
συντήρηση και τον έλεγχο των κινούμενων εξαρτημάτων (αν υπάρχουν), στα σημεία
όπου αυτό είναι αναγκαίο, καθώς επίσης αν χρειάζεται για τη χειροκίνητη λειτουργία
έκτατης ανάγκης.
Το ελεύθερο ύψος για την κυκλοφορία ατόμων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,80 m.
Οι οδοί προσπέλασης προς τις ελεύθερες επιφάνειες πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,50 m. Η διάσταση αυτή μπορεί να μειωθεί σε 0,40 m όπου δεν υπάρχουν κινούμενα εξαρτήματα.
Αυτό το ελεύθερο ύψος για τους χώρους κυκλοφορίας λαμβάνεται από την κάτω πλευρά των δοκών της οροφής και μετριέται από:
α) Το δάπεδο του χώρου προσπέλασης.
β) Το δάπεδο του χώρου εργασίας.
Πάνω από τα περιστροφικά μέρη του κινητήριου μηχανισμού πρέπει να υπάρχει το
ελεύθερο κατακόρυφο ύψος τουλάχιστον 0,30 m.
Αν το μηχανοστάσιο περιέχει περισσότερα από ένα επίπεδα εργασίας, που το ύψος
τους διαφέρει περισσότερο από 0,50 m, πρέπει να προβλέπονται βαθμίδες ή σκάλα με
κουπαστή.
Αν το δάπεδο του μηχανοστασίου περιέχει κοιλώματα βαθύτερα από 0,50 m και
στενότερα από 0,50 m ή αγωγούς, αυτά πρέπει να καλύπτονται.

9.1.50.1 Θύρες και καταπακτές (§6.3.3)
Οι θύρες προσπέλασης πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60 m και ελάχιστο ύψος 1,80
m. Δεν πρέπει να ανοίγουν προς το εσωτερικό του χώρου.
Οι καταπακτές προσπέλασης προσώπων πρέπει να έχουν ελεύθερο άνοιγμα διαστάσεων
τουλάχιστον 0,80*0,80 m και πρέπει να είναι αντισταθμισμένες.
Όλες οι καταπακτές όταν είναι κλειστές πρέπει να είναι σε θέση να φέρουν το βάρος
δύο ατόμων, το καθένα υπολογιζόμενο για 1000 Ν, σε επιφάνεια 0,20 m*0,20 m σε
οποιαδήποτε θέση, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση.
Οι καταπακτές δεν πρέπει να ανοίγουν προς τα κάτω, εκτός αν συνδέονται με
πτυσσόμενες κλίμακες. Αν υπάρχουν γυγγλισμοί, αυτοί πρέπει να είναι του τύπου που δεν
μπορεί να απαγκιστρωθεί.
Όταν μια καταπακτή είναι ανοιχτή πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή
πτώσης ανθρώπων (π.χ. στηθαία).
Οι θύρες ή οι καταπακτές πρέπει να έχουν κλειδαριά με κλειδί και να μπορούν να
ανοίγονται μέσα από το μηχανοστάσιο δίχως κλειδί.
Καταπακτές που χρησιμοποιούνται μόνο για τη μετακίνηση υλικών μπορούν να
κλειδώνονται μόνο από μέσα.
Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων σε συμπαγή τοιχώματα και στο δάπεδο του χώρου
πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες, στο πλαίσιο του σκοπού που εξυπηρετούν.
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Για την αποτροπή του κινδύνου από πτώση αντικειμένων μέσα από ανοίγματα που
βρίσκονται πάνω από το φρέαρ πρέπει όλα τα ανοίγματα, ακόμη και αυτά που προορίζονται
για πέρασμα καλωδίων, να εφοδιάζονται με χιτώνια, τα οποία να προεξέχουν τουλάχιστον
50 mm πάνω από τη βάση ή την τελική επιφάνεια.

9.1.50.2 Εξαερισμός (§6.3.5)
Τα μηχανοστάσια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξαερισμό. Εάν ο εξαερισμός του
φρέατος γίνεται μέσω του μηχανοστασίου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν πρέπει
να αναρροφάται απευθείας στο μηχανοστάσιο ακινητοποιημένος αέρας από άλλους
χώρους του κτιρίου.
Οι κινητήρες, ο εξοπλισμός καθώς και τα ηλεκτρικά καλώδια κ.τ.λ. πρέπει να είναι
έτσι διαμορφωμένα, ώστε να προστατεύονται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, από σκόνη,
επιβλαβείς αναθυμιάσεις και υγρασία.
Το μηχανοστάσιο είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό φωτισμό μόνιμα εγκατεστημένο, που
εξασφαλίζει φωτισμό τουλάχιστον 200 lux.
Πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης εσωτερικά, δίπλα από την είσοδο, ο οποίος να
ελέγχει τον φωτισμό του χώρου (§6.3.6).

9.1.51 Π
 ροφύλαξη έναντι της ελεύθερης πτώσης, της καθόδου με υπερτάχυνση και της
ολίσθησης του θαλάμου υδραυλικού ανελκυστήρα
Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ή συνδυασμοί διατάξεων και οι τρόποι χειρισμού,
σύμφωνα με τον Πίνακα 7, ώστε να αποτραπούν για τον θάλαμο:
α) Η ελεύθερη πτώση.
β) Η κάθοδος με υπερτάχυνση.
γ) Η μεγαλύτερη των 0,12 m ολίσθηση από κάποιο επίπεδο στάσης και επιπλέον
ολίσθηση πέρα του κατώτερου άκρου της ζώνης απασφάλισης (απομανδάλωσης).
Άλλες διατάξεις ή συνδυασμοί διατάξεων και οι τρόποι χειρισμού τους πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο εάν δίνουν το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο ασφαλείας με αυτό που
εξασφαλίζεται στον Πίνακα 3.

9.1.51.1 Συσκευή αρπάγης (§9.8)
Η συσκευή αρπάγης του θαλάμου ενός ανελκυστήρα με έμμεση επενέργεια πρέπει να
ενεργοποιείται μόνο κατά την κάθοδο και να είναι ικανή να σταματάει τον θάλαμο, όταν
αυτός μεταφέρει φορτίο, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 για ανελκυστήρες σύμφωνα με τις
§8.2.1 και §8.2.2 ακόμη και στην περίπτωση θραύσης των διατάξεων ανάρτησης:
Α) Με την ταχύτητα ενεργοποίησης του περιοριστήρα ταχύτητας, όταν ενεργοποιείται
από έναν περιοριστήρα ταχύτητας, ή
Β) με την ταχύτητα που ορίζεται στην (§9.8.1.4 [1]), όταν ενεργοποιείται είτε από τη
θραύση των μέσων ανάρτησης είτε από ένα συρματόσχοινο ασφαλείας, και να διατηρεί
τον θάλαμο σταματημένο.
Όταν η συσκευή αρπάγης ενεργοποιείται είτε από θραύση των μέσων ανάρτησης
είτε από ένα συρματόσχοινο ασφαλείας πρέπει να θεωρείται ότι η συσκευή αρπάγης
ενεργοποιείται σε μια ταχύτητα που αντιστοιχεί στην ταχύτητα ενεργοποίησης ενός
κατάλληλου περιοριστήρα ταχύτητας.
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Συνδυασμός διατάξεων ασφαλείας για την προφύλαξη έναντι της ελεύθερης πτώσης,
της καθόδου με υπερτάχυνση και ολίσθησης του θαλάμου υδραυλικού ανελκυστήρα.

9.1.51.2 Συνθήκες χρησιμοποίησης των διάφορων τύπων συσκευών αρπάγης (§9.8.2)
Οι συσκευές αρπάγης μπορεί να είναι των ακόλουθων τύπων:
α) προοδευτικής πέδησης
β) ακαριαίας πέδησης με απόσβεση
γ) συσκευή αρπάγης θαλάμου ακαριαία πέδησης, εάν η ονομαστική ταχύτητα καθόδου
του θαλάμου Vd δεν υπερβαίνει τα 0,63 m/s.
Οι συσκευές αρπάγης τύπου ακαριαίας πέδησης, εκτός από αυτές με τους κυλίνδρους,
που δεν ενεργοποιούνται από τον περιοριστήρα ταχύτητας, πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο εάν η ενεργοποίηση της βαλβίδας θραύσης ή η μέγιστη ταχύτητα του περιοριστήρα
παροχής (ή της βαλβίδας περιορισμού ροής) δεν υπερβαίνει τα 0,8 m/s.
Όταν ο θάλαμος είναι εφοδιασμένος με περισσότερες της μία συσκευής αρπάγης, τότε
πρέπει όλες να είναι τύπου προοδευτικής πέδησης.
Μέσα ενεργοποίησης των συσκευών αρπάγης και των διατάξεων εμπλοκής (§9.10)
Η δύναμη εφελκυσμού που ασκείται από τα μέσα ενεργοποίησης για την επενέργεια των
συσκευών αρπάγης και των διατάξεων εμπλοκής πρέπει, κατά την ενεργοποίησή τους, να
είναι τουλάχιστον η μεγαλύτερη από τις ακόλουθες δύο τιμές (§9.10.2):
α) Διπλάσια αυτής που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης
ή της διάταξης εμπλοκής.
β) 300 Ν.
Οι περιοριστήρες ταχύτητας που χρησιμοποιούν μόνο την πρόσφυση για την παραγωγή
δύναμης πρέπει να έχουν αυλακώσεις οι οποίες:
α) Έχουν υποβληθεί σε μια επιπρόσθετη διεργασία σκλήρυνσης ή
β) έχουν μια εγκοπή στο βάθος.
223

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

9.1.51.3 Ενεργοποίηση με τη βοήθεια περιοριστήρα ταχύτητας (§9.10.2 )
Η ενεργοποίηση του περιοριστήρα ταχύτητας για να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης του θαλάμου πρέπει να εκδηλώνεται σε μία ταχύτητα τουλάχιστον ίση με το 115% της
ονομαστικής ταχύτητας καθόδου Vd και μικρότερη του:
α) 0,8 m/s για συσκευές αρπάγης ακαριαίας πέδησης, εκτός από εκείνες του τύπου
κυλίνδρου ή
β) 1 m/s για συσκευές αρπάγης ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου ή
γ) 1,5 m/s για συσκευές αρπάγης ακαριαίας πέδησης με απόσβεση καθώς και για
συσκευές αρπάγης προοδευτικής πέδησης.
Για ανελκυστήρες με πολύ μεγάλα ονομαστικά φορτία και χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες ο περιοριστήρας ταχύτητας πρέπει να σχεδιάζεται ειδικά για αυτό τον σκοπό.
Η φορά περιστροφής που αντιστοιχεί στη λειτουργία της συσκευής αρπάγης πρέπει να
σημαίνεται πάνω στον περιοριστήρα ταχύτητας.

9.1.51.4 Κίνηση του περιοριστήρα ταχύτητας (§9.10.2.5)
Ο περιοριστήρας ταχύτητας πρέπει να ενεργοποιείται από ένα συρματόσχοινο. Το συρματόσχοινο του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να τεντώνεται από μια τροχαλία τάνυσης.
Αυτή η τροχαλία (ή το βάρος τάνυσής της) πρέπει να οδηγείται.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης το συρματόσχοινο του περιοριστήρα
ταχύτητας και οι προσδέσεις του πρέπει να παραμένουν ανέπαφα, ακόμα και στην περίπτωση μιας διαδρομής πέδησης στους οδηγούς μεγαλύτερης της κανονικής.
Το συρματόσχοινο του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να αποσπάται εύκολα από τη
συσκευή αρπάγης.
Ο περιοριστήρας ταχύτητας πρέπει να είναι προσιτός και εύκολα προσεγγίσιμος για
έλεγχο και συντήρηση.
Εάν ο περιοριστήρας ταχύτητας είναι τοποθετημένος εντός του φρέατος, τότε πρέπει
να είναι προσιτός και εύκολα προσεγγίσιμος από το εξωτερικό του φρέατος.
Δεν ισχύουν τα παραπάνω εάν δεν ικανοποιούνται οι ακόλουθες τρεις συνθήκες:
α) Η ενεργοποίηση του περιοριστήρα ταχύτητας γίνεται με τηλεχειρισμό, αλλά όχι
ασύρματο, από το εξωτερικό του φρέατος, έτσι που να αποφεύγεται κάθε περίπτωση
ακούσιας ενεργοποίησής του και η διάταξη ενεργοποίησης να μην είναι προσιτή σε αναρμόδια πρόσωπα.
β) Ο περιοριστήρας ταχύτητας είναι προσιτός για επιθεώρηση και συντήρηση από την
οροφή του θαλάμου ή από την κάτω απόληξη του φρέατος.
γ) Μετά την ενεργοποίησή του ο περιοριστήρας ταχύτητας επανέρχεται αυτομάτως
στην κανονική του θέση, καθώς ο θάλαμος ή το βάρος ζυγοστάθμισης κινούνται προς τα
πάνω.
Ωστόσο, τα ηλεκτρικά μέρη μπορούν να επανέλθουν στην κανονική τους θέση με τη
χρήση τηλεχειριστηρίου από το εξωτερικό του φρέατος, η οποία δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του περιοριστήρα ταχύτητας.
Κατά τη διεξαγωγή ελέγχων ή δοκιμών πρέπει να είναι δυνατόν να τίθεται σε λειτουργία
η συσκευή αρπάγης σε ταχύτητα χαμηλότερη εκείνης που υποδείξαμε παραπάνω, ενεργοποιώντας με τρόπο ασφαλή τον περιοριστήρα ταχύτητας.
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Εάν ο περιοριστήρας ταχύτητας είναι ρυθμιζόμενος, η τελική ρύθμιση πρέπει να σφραγίζεται.
Ο περιοριστήρας ταχύτητας ή κάποια άλλη διάταξη πρέπει, μέσω μιας ηλεκτρικής
διάταξης ασφαλείας, να προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα το αργότερο κατά τη στιγμή που η ταχύτητα θαλάμου φτάνει την ταχύτητα ενεργοποίησης του
περιοριστήρα.
Εάν μετά την αποδέσμευση της συσκευής αρπάγης ο περιοριστήρας ταχύτητας δεν
επανέλθει αυτομάτως από μόνος του, μια ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας πρέπει να εμποδίζει τη λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρις ότου ο περιοριστήρας ταχύτητας επανέλθει σε
κατάσταση λειτουργίας.
Η θραύση ή η υπερβολική επιμήκυνση του συρματόσχοινου του περιοριστήρα πρέπει
να προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα μέσω μιας ηλεκτρικής διάταξης.
Ο περιοριστήρας ταχύτητας θεωρείται εξάρτημα ασφαλείας και πρέπει να ελέγχεται.

9.1.51.5 Ενεργοποίηση από τη θραύση των μέσων ανάρτησης (§9.10.3)
Όταν για την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης χρησιμοποιούνται ελατήρια αυτά πρέπει να είναι καθοδηγούμενα και συμπιεζόμενου τύπου. Πρέπει να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας δοκιμής που να γίνεται με χειρισμούς έξω από το φρέαρ, η οποία να
επιβεβαιώνει ότι η θραύση των μέσων ανάρτησης θα ενεργοποιήσει τη συσκευή αρπάγης.
Στην περίπτωση των ανελκυστήρων έμμεσης επενέργειας με περισσότερες από μία
ανυψωτικές μονάδες η θραύση των μέσων ανάρτησης μιας οποιασδήποτε ανυψωτικής
μονάδας πρέπει να ενεργοποιεί τη συσκευή αρπάγης.

9.1.51.6 Ενεργοποίηση από συρματόσχοινο ασφαλείας (§ 9.10.4)
Το συρματόσχοινο ασφαλείας πρέπει να συμμορφώνεται με την (§9.10.6) του προτύπου.
Το συρματόσχοινο πρέπει να τανύεται από τη βαρύτητα ή από ένα τουλάχιστον καθοδηγούμενο ελατήριο συμπίεσης. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευή αρπάγης το συρματόσχοινο ασφαλείας και οι προσδέσεις του πρέπει να παραμένουν ανέπαφα, ακόμα και σε
μια διαδρομή πέδησης στους οδηγούς μεγαλύτερη της κανονικής.
Η θραύση ή η χαλάρωση του συρματόσχοινου ασφαλείας πρέπει να προκαλούν διακοπή του κινητήρα μέσω μιας ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας (§14.1.2).
Οι τροχαλίες που εξασφαλίζουν την οδήγηση του συρματόσχοινου ασφαλείας πρέπει
να στερεώνονται ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συγκρότημα αξόνων ή τροχαλιών που
χρησιμοποιείται για την οδήγηση των συρματόσχοινων ή αλυσίδων ανάρτησης.

9.1.51.7 Ενεργοποίηση από καθοδική κίνηση του θαλάμου (§9.10.5)
Ενεργοποίηση από συρματόσχοινο (§9.10.5.1)
Η ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης ή της διάταξης εμπλοκής από συρματόσχοινο πρέπει να πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
α) Μετά από ένα κανονικό σταμάτημα ένα συρματόσχοινο, προσδεμένο στη συσκευή
αρπάγης ή στη διάταξη εμπλοκής, πρέπει να συγκρατείται με μια δύναμη που ορίζεται
στην (§9.10.1) (για παράδειγμα, το συρματόσχοινο του περιοριστήρα ταχύτητας).
β) Ο μηχανισμός συγκράτησης δεν πρέπει να εμπλέκεται κατά τη διάρκεια της κανονικής κίνησης του θαλάμου.
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γ) Ο μηχανισμός συγκράτησης του συρματόσχοινου πρέπει να εμπλέκεται από καθοδηγούμενο ελατήριο/καθοδηγούμενα ελατήρια συμπίεσης ή/και από τη βαρύτητα.
δ) Η διαδικασία διάσωσης πρέπει να είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση.
ε) Μια ηλεκτρική διάταξη που συνεργάζεται με τον μηχανισμό συγκράτησης του συρματόσχοινου πρέπει να προκαλεί διακοπή του κινητήρα το αργότερο κατά τη στιγμή της
συγκράτησης του συρματόσχοινου και να εμποδίζει κάθε περαιτέρω κανονική καθοδική
κίνηση του θαλάμου.
στ) Η σχεδίαση του συστήματος συρματόσχοινου και μηχανισμού συγκράτησης του
συρματόσχοινου πρέπει να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την πρόκληση ζημιών από
μια ανοδική κίνηση του θαλάμου.

9.1.51.8 Ενεργοποίηση από μοχλό (§9.10.5.2)
Η ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης ή της διάταξης εμπλοκής από μοχλό πρέπει να
χρησιμοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
α) Μετά από ένα κανονικό σταμάτημα, ένας μοχλός συνεργαζόμενος με τη συσκευή
αρπάγης ή με τη διάταξη εμπλοκής πρέπει να εκτείνεται σε θέση που να εμπλέκεται
με σταθερά στοιχεία τερματισμού τα οποία βρίσκονται σε κάθε στάση.
β) Ο μοχλός πρέπει να εμπλέκεται κατά τη διάρκεια της κανονικής κίνησης του θαλάμου.
γ) Η έκταση του μοχλού στη θέση εμπλοκής πρέπει να πραγματοποιείται από καθοδηγούμενο ελατήριο/καθοδηγούμενα ελατήρια συμπίεσης ή/και από τη βαρύτητα.
δ) Η διαδικασία έκτατης ανάγκης πρέπει να είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση.
ε) Μια ηλεκτρική διάταξη που συνεργάζεται με τον μοχλό πρέπει να προκαλεί διακοπή
του κινητήρα το αργότερο κατά τη στιγμή της εμπλοκής του μοχλού και να εμποδίζει
κάθε περαιτέρω κανονική καθοδική κίνηση του θαλάμου.
στ) Η σχεδίαση του συστήματος μοχλού και υπόβαθρων πρέπει να είναι τέτοια, που να
μην επιτρέπει την πρόκληση ζημιών κατά την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης
ή της διάταξης εμπλοκής, ακόμα και στην περίπτωση μεγαλύτερων αποστάσεων
πέδησης.
ζ) Η σχεδίαση του συστήματος μοχλού των υπόβαθρων πρέπει να είναι τέτοια που να
μην επιτρέπει την πρόκληση ζημιών από ανοδική κίνηση του θαλάμου.
226

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 81.02+Α3:2010 ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

9.1.51.9 Συρματόσχοινο περιοριστήρα ταχύτητας και συρματόσχοινο ασφαλείας
Το συρματόσχοινο πρέπει να είναι σχεδιασμένο για αυτό τον σκοπό.
Το ελάχιστο φορτίο θραύσης του συρματόσχοινου πρέπει να σχετίζεται με συντελεστή
ασφαλείας τουλάχιστον 8:
α) Με τη δύναμη εφελκυσμού που αναπτύσσεται στο συρματόσχοινο του περιοριστήρα
ταχύτητας ή στο συρματόσχοινο ασφαλείας κατά την ενεργοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη έναν συντελεστή τριβής μmax ίσο με 0,2 για τους περιοριστήρες ταχύτητας τύπου έλξης.
β) Με τη δύναμη που απαιτείται από το συρματόσχοινο ασφαλείας για την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης ή της διάταξης εμπλοκής.
Η ονομαστική διάμετρος του συρματόσχοινου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 mm.
Ο λόγος μεταξύ της αρχικής διαμέτρου των τροχαλιών για το συρματόσχοινο του
περιοριστήρα ταχύτητας και της ονομαστικής διαμέτρου του συρματόσχοινου πρέπει
να είναι τουλάχιστον 30.

Συσκευή αρπάγης.

9.1.52 Βαλβίδα θραύσης (Βαλβίδα ασφαλείας, υδραυλική αρπάγη)
Η βαλβίδα ασφαλείας είναι μια ασφαλιστική διάταξη προσαρμοσμένη απευθείας στην
εισαγωγή λαδιού του κυλίνδρου. Σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα τροφοδοσίας ή σε
περίπτωση όπου η ταχύτητα καθόδου υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια η βαλβίδα κλείνει,
σταματώντας ομαλά τον θάλαμο. Ξανανοίγει αυτόματα όταν πλέον η πίεση εκτονωθεί ή
με άνοδο στον θάλαμο (δηλ. τροφοδοσία του εμβόλου με λάδι).
Η ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας γίνεται με έναν κοχλία. Ξεβιδώνοντας τη βίδα
αυξάνουμε την παροχή ενεργοποίησης της βαλβίδας.
Σύμφωνα με το ΕΝ 81-2/98 παράγραφος 12.5.5.1, η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να
ενεργοποιείται το αργότερο κατά τη στιγμή που η ταχύτητα φτάνει μια τιμή ίση με την τιμή
της ονομαστικής ταχύτητας καθόδου αυξημένης κατά 0,3 m/sec.
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Η βαλβίδα ασφαλείας σε συνδυασμό με τη συσκευή αρπάγης η οποία ενεργοποιείται
από αστοχία υλικού ανάρτησης προστατεύουν τον ανελκυστήρα από ελεύθερη πτώση ή
υπερτάχυνση.

9.1.53 Ηλεκτρικό σύστημα διόρθωσης της ολίσθησης θαλάμου
Για την αποφυγή της ολίσθησης του θαλάμου έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικό σύστημα
αποφυγής μετατόπισης το οποίο ενεργοποιεί τον κινητήρα και ανεβάζει τον θάλαμο στη
θέση ισοστάθμισης όταν ο θάλαμος βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από 0,12
m κάτω από το επίπεδο της στάσης μέχρι το κατώτερο όριο της περιοχής απασφάλισης.
Το παραπάνω σύστημα δουλεύει ακόμα και όταν οι πόρτες του φρέατος και του
θαλάμου είναι ανοιχτές. Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας έχει σταματήσει για πάνω από
15 min χωρίς να δεχτεί καμία κλήση τότε ο θάλαμος επιστρέφει αυτόματα στη χαμηλότερη στάση (ισόγειο).

9.1.54 Λοιπές διατάξεις ασφαλείας
9.1.54.1 Πρεσοστάτης (Διακόπτης πίεσης) - Έλεγχος υπέρβαρου
Για τον έλεγχο τυχόν υπερφόρτωσης του θαλάμου τοποθετείται σε ειδική υποδοχή του
μπλοκ βαλβίδων (ουσιαστικά βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση με τον σωλήνα παροχής)
ένας πρεσοστάτης ο οποίος είναι ρυθμισμένος να σταματάει τη λειτουργία του κινητήρα
σε πίεση που αναλογεί στην πίεση με πλήρες φορτίο συν το βάρος ενός ατόμου (75 kg).

9.1.54.2 Προσκρουστήρες θαλάμου
Οι προσκρουστήρες τοποθετούνται στο κατώτερο όριο της διαδρομής του θαλάμου.
Πρέπει να διατηρούν τον θάλαμο σταματημένο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 0,12
m (§10.3.3) κάτω από το επίπεδο της χαμηλότερης στάσης, όταν ο θάλαμος μεταφέρει το
ονομαστικό φορτίο του. Όταν οι προσκρουστήρες είναι πλήρως συμπιεσμένοι, το έμβολο
δεν πρέπει να χτυπά στη βάση του κυλίνδρου.
Οι προσκρουστήρες πρέπει να είναι των ακόλουθων τύπων:
• Συσσώρευσης ενέργειας.
• Συσσώρευσης ενέργειας με κίνηση επαναφοράς με απόσβεση.
• Σκέδασης ενέργειας.
Προσκουστήρες τύπου συσσώρευσης ενέργειας, με γραμμικά και μη γραμμικά
χαρακτηριστικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν η ονομαστική ταχύτητα του
ανελκυστήρα δεν υπερβαίνει το 1,0 m/s (§10.3.6). Προσκρουστήρες τύπου σκέδασης της
ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για ανελκυστήρες οποιασδήποτε ονομαστικής
ταχύτητας.
Οι προσκρουστήρες τύπου συσσώρευσης ενέργειας με μη γραμμικά χαρακτηριστικά ή/
και με κίνηση επαναφοράς με απόσβεση καθώς και οι προσκρουστήρες τύπου σκέδασης
της ενέργειας θεωρούνται εξαρτήματα ασφαλείας και πρέπει να ελέγχονται (§10.3.8).
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9.1.54.3 Διαδρομή των προσκρουστήρων θαλάμου (§10.4.1.1.1)
Η συνολική δυνατή διαδρομή των προσκρουστήρων πρέπει να είναι:
Για ανελκυστήρες που έχουν περιοριστήρα παροχής (ή βαλβίδα περιορισμού ροής):
Τουλάχιστον ίση με το διπλάσιο της διαδρομής από την ενέργεια της βαρύτητας, που
αντιστοιχεί σε μια τιμή ταχύτητας που δίδεται από την έκφραση Vd+ 0,3 m/s, δηλ.:
2*(Vd+0,3)2/2*gn= 0,102*(Vd+ 0,3)2 (διαδρομή εκφρασμένη σε μέτρα).
Για όλους τους άλλους ανελκυστήρες:
Τουλάχιστον ίση με το διπλάσιο της διαδρομής από την ενέργεια της βαρύτητας, που
αντιστοιχεί στο 115% της ονομαστικής ταχύτητας (0,135Vd2), με τη διαδρομή εκφρασμένη
σε μέτρα.
Ωστόσο, η διαδρομή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 65 mm.
Οι προσκρουστήρες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να καλύπτουν τη διαδρομή που
ορίζεται στην παράγραφο (§10.4.1.1.1) με την επενέργεια στατικού φορτίου μεταξύ 2,5
και 4 φορές τη συνολική μάζα του θαλάμου αυξημένη κατά το φορτίο που δίνει ο Πίνακας
5: Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια θαλάμου (§8.2.1).

9.1.54.4 Προσκρουστήρες με μη γραμμικά χαρακτηριστικά (§10.4.1.2)
Οι προσκρουστήρες τύπου συσσώρευσης ενέργειας με μη γραμμικά χαρακτηριστικά
πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Όταν ο θάλαμος, με το ονομαστικό φορτίο του, χτυπήσει τον προσκρουστήρα
του θαλάμου, στην περίπτωση της ελεύθερης πτώσης με ταχύτητας σύμφωνα με την
(§10.4.1.1.1), η μέση επιβράδυνση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 1 gn. Επιβράδυνση
μεγαλύτερη των 2,5 gn δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο των 0,04 s.
Η ταχύτητα επιστροφής του θαλάμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 m/s.
Μετά την ενεργοποίηση δεν πρέπει να υπάρχει μόνιμη παραμόρφωση.
Ο όρος «πλήρως συμπιεσμένο» σημαίνει συμπίεση κατά το 90% του εγκατεστημένου
ύψους του προσκρουστήρα.

9.1.54.5 Προσκρουστήρες τύπου σκέδασης ενέργειας (§10.4.3)
Η συνολική δυνατή διαδρομή των προσκρουστήρων πρέπει να είναι:
Για ανελκυστήρες που έχουν περιοριστήρα παροχής (ή βαλβίδα περιορισμού ροής):
Τουλάχιστον ίση με τη διαδρομή από την ενέργεια της βαρύτητας, που αντιστοιχεί σε
μια τιμή ταχύτητας που δίνεται από την έκφραση Vd+ 0,3m/s, δηλ.:
(Vd+ 0,3)2/ 2*gn= 0.051 (Vd+ 0,3)2 (διαδρομή εκφρασμένη σε μέτρα).
Για όλους τους άλλους ανελκυστήρες:
Τουλάχιστον ίση με τη διαδρομή από την ενέργεια της βαρύτητας, που αντιστοιχεί στο
115% της ονομαστικής ταχύτητας (0,067 Vd2), με τη διαδρομή εκφρασμένη σε μέτρα.
Οι προσκρουστήρες τύπου σκέδασης ενέργειας πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
Όταν ο θάλαμος χτυπήσει τον προσκρουστήρα του θαλάμου με το φορτίο που δίνει
ο Πίνακας 5, σύμφωνα με την §1.3.4.3 του κειμένου, στην περίπτωση της ελεύθερης
πτώσης με ταχύτητα σύμφωνα με την (§10.4.3.1) η μέση επιβράδυνση δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερη του 1 gn.
Επιβράδυνση μεγαλύτερη των 2,5 gn δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο των 0,04 s.
Μετά την ενεργοποίηση δεν πρέπει να υπάρχει μόνιμη παραμόρφωση.
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Η λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να είναι δυνατή μόνο όταν οι προσκρουστήρες
βρίσκονται στην κανονική χαλαρωμένη θέση τους.
Εάν οι προσκρουστήρες είναι υδραυλικοί, τότε πρέπει να είναι κατασκευασμένοι έτσι,
ώστε να μπορεί να ελέγχεται εύκολα η στάθμη των υγρών.

9.1.55 Διακόπτες τέρματος διαδρομής ασφαλείας (§10.5)
Στην άνω απόληξη του φρεατίου έχει τοποθετηθεί διακόπτης τέρματος διαδρομής ο
οποίος ενεργοποιείται από ένα λαμάκι που έχει τοποθετηθεί στο καπάκι της τροχαλίας
και παρεμβαίνει μετά τον διακόπτη ανώτερης στάσης του ανελκυστήρα και πριν το έμβολο έρθει σε επαφή με το ελαστικό στοιχείο τερματισμού του.
Η ενέργεια του διακόπτη τέρματος διαδρομής ασφαλείας διαρκεί για όσο διάστημα το
έμβολο βρίσκεται στη ζώνη του ελαστικού στοιχείου τερματισμού του.
Ο διακόπτης τέρματος σταματάει τον κινητήρα και τον διατηρεί σταματημένο. Μετά
την ενεργοποίηση του διακόπτη τέρματος ο ανελκυστήρας δεν μπορεί να εκτελέσει εντολές
κλήσης ακόμα και αν υπάρξει ολίσθηση του θαλάμου και απενεργοποιηθεί ο διακόπτης.
Η επιστροφή του θαλάμου δεν πρέπει να γίνεται αυτόματα.
Για ανελκυστήρες έμμεσης επενέργειας η ενεργοποίηση των διακοπτών τέρματος
διαδρομής ασφαλείας πρέπει να επιτυγχάνεται:
• είτε άμεσα από το έμβολο είτε
• έμμεσα μέσω μιας διάταξης που συνδέεται με το έμβολο [(θραύση ή χαλάρωση
αυτής της σύνδεσης πρέπει να προκαλεί διακοπή του κινητήρα μέσω μιας ηλεκτρικής
διάταξης ασφαλείας (§10.5)].

9.1.56 Μέθοδοι λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής ασφαλείας (§10.5.3)
Ο διακόπτης τέρματος διαδρομής ασφαλείας πρέπει να είναι μια ηλεκτρική διάταξη
ασφαλείας συμμορφούμενη με την (§14.1.2) και πρέπει, όταν επενεργεί, να σταματά τον
κινητήρα και να τον διατηρεί σταματημένο.
Ο διακόπτης τέρματος διαδρομής ασφαλείας πρέπει να κλείνει αυτόματα μόλις ο
θάλαμος εγκαταλείψει την περιοχή ενεργοποίησής του.
Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη τέρματος διαδρομής ασφαλείας δεν πρέπει ο
θάλαμος να μπορεί να εκτελεί εντολές κλήσης ή αποστολής, ακόμη και αν ο θάλαμος έχει
επανέλθει με ολίσθηση στη ζώνη κανονικής λειτουργίας του.
Η επιστροφή του ανελκυστήρα σε κανονική λειτουργία δεν πρέπει να γίνεται αυτόματα.

9.1.57 Σύστημα απεγκλωβισμού
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο ανελκυστήρας θα φτάσει στην κοντινότερη στάση
με τη χρήση του συστήματος απεγκλωβισμού το οποίο λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία.

9.1.58 Διαταξη ασφαλείας κατά χαλαρών συρματόσχοινων
Εάν υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης συρματόσχοινου πρέπει να παρέχεται μια ηλεκτρική
διάταξη ασφαλείας και όποτε υπάρχει χαλάρωση η διάταξη αυτή πρέπει να προκαλεί
διακοπή και διατήρηση της διακοπής του κινητήρα (§12.13).

9.1.59 Προστασία κατά της υπερθέρμανσης του υδραυλικού υγρού
Πρέπει να υπάρχει διάταξη ανίχνευσης της θερμοκρασίας. Εάν η λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να διακοπεί επειδή η θερμοκρασία ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος που δια230
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θέτει σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας του έχει υπερβεί τα επιτρεπτά όρια,
τότε ο θάλαμος πρέπει να καταλήγει σε μια στάση του, ώστε να μπορεί να γίνει αποβίβαση
των επιβατών του.
Η επαναφορά του ανελκυστήρα σε κανονική λειτουργία γίνεται όταν η θερμοκρασία
του εξαρτήματος επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.

9.1.60 Λειτουργία σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (χειραντλία)
Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια βαλβίδα χειροκίνητης λειτουργίας,
τοποθετημένη στο μηχανοστάσιο, η οποία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να
επιτρέπει την κάθοδο του θαλάμου σε ένα επίπεδο στάσης.
Στην περίπτωση ανελκυστήρα έμμεσης επενέργειας, όπου μπορεί να παρουσιαστεί
χαλάρωση του συρματόσχοινου/της αλυσίδας, η χειροκίνητη λειτουργία της βαλβίδας
δεν πρέπει να προκαλεί βύθιση του εμβόλου πέρα από το σημείο που παρουσιάζεται η
χαλάρωση του συρματόσχοινου/της αλυσίδας.
Μια χειραντλία που επιτρέπει τη μετακίνηση του θαλάμου προς τα πάνω πρέπει να
είναι μόνιμα εγκατεστημένη εφόσον ο θάλαμος είναι εφοδιασμένος με συσκευή αρπάγης.
Η χειραντλία είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα μεταξύ της βαλβίδας αντεπιστροφής και
της στρόφιγγας απομόνωσης και είναι εφοδιασμένη με έναν περιοριστήρα πίεσης (§12.9).

9.1.61 Επιγραφές, σημάνσεις και οδηγίες χρήσης
Σύμφωνα με το πρότυπο 81.2 παράγραφος 15, όλες οι ετικέτες, οι επιγραφές, οι σημάνσεις
και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και εύκολα κατανοητές
(βοηθούμενες από πινακίδες ή σύμβολα εάν είναι απαραίτητο).
Στον θάλαμο πρέπει να αναγράφεται το ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα σε
χιλιόγραμμα καθώς και ο αριθμός των ατόμων.
Πάνω στη στέγη του θαλάμου πρέπει να δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Η λέξη «STOP» πάνω ή κοντά στη διάταξη παύσης που είναι τοποθετημένη έτσι ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος λάθους.
• Οι λέξεις «κανονική» και « έλεγχος» πάνω ή κοντά στους διακόπτες λειτουργίας ελέγχου.
• Η κατεύθυνση της κίνησης πάνω ή κοντά στα κουμπιά ελέγχου.
• Προειδοποιητική πινακίδα.
Στα μηχανοστάσια πρέπει να υπάρχει μια επιγραφή που να αναφέρει:
«Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – Κίνδυνος – Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα».
Πρέπει να είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό των θυρών ή των καταπακτών που οδηγούν στα μηχανοστάσια και στα τροχαλιοστάσια. Σε περίπτωση καταπακτών, μία μόνιμη
ορατή επιγραφή πρέπει να υποδεικνύει σε εκείνους που χρησιμοποιούν την καταπακτή:
«Κίνδυνος πτώσης – Ξανακλείστε την πόρτα».
Στο εξωτερικό του φρέατος πρέπει να υπάρχει μια επιγραφή κοντά στις θύρες που να
δηλώνει:
«Φρέαρ ανελκυστήρα – Κίνδυνος. Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα
άτομα».

Περιοριστήρας ταχύτητας
Μια πινακίδα στοιχείων πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον περιοριστήρα ταχύτητας
που να υποδεικνύει:
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• Την επωνυμία του κατασκευαστή του περιοριστήρα ταχύτητας.
• Την πινακίδα ελέγχου του τύπου.
• Την πραγματική ταχύτητας παγίδευσης.

Κάτω απόληξη φρέατος
Στην κάτω απόληξη φρέατος πρέπει να υπάρχει η λέξη «STOP» τοποθετημένη έτσι, ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος λάθους ως προς τη θέση τέλους της διαδρομής.

Αναγνώριση στάσεων
Ορατές πινακίδες ή σήματα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα που βρίσκονται στον θάλαμο
να αναγνωρίζουν σε ποιο πλατύσκαλο έχει σταματήσει ο ανελκυστήρας.

Διάταξη συναγερμού
Το κουδούνι ή η διάταξη που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για βοήθεια
από τον θάλαμο πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένη με την ένδειξη «Συναγερμός
ανελκυστήρα».

Διατάξεις ασφάλισης
Πάνω στις διατάξεις ασφάλισης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη μια πινακίδα στοιχείων
που να υποδεικνύει:
• Την επωνυμία του κατασκευαστή.
• Την πινακίδα ελέγχου του τύπου και τις πηγές στις οποίες αναφέρεται.

Διάταξη αρπάγης ασφαλείας
Πάνω στις διατάξεις αρπάγης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη μια πινακίδα στοιχείων που
να υποδεικνύει:
• Την επωνυμία του κατασκευαστή της διάταξης αρπάγης ασφαλείας.
• Την πινακίδα ελέγχου του τύπου και τις πηγές στις οποίες αναφέρεται.

Βαλβίδα κατάβασης έκτατης ανάγκης
Κοντά στη χειροκίνητη βαλβίδα για την κάθοδο έκτατης ανάγκης πρέπει να υπάρχει μια
πινακίδα η οποία να δηλώνει: «Προσοχή – κατάβαση έκτατης ανάγκης».

Ομάδες ανελκυστήρων
Εάν βρίσκονται σε ένα μηχανοστάσιο εξαρτήματα από διαφορετικούς ανελκυστήρες
τότε κάθε ανελκυστήρας πρέπει να αναγνωρίζεται από ένα νούμερο ή γράμμα που να
χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα εξαρτήματα.
Για να διευκολύνεται η συντήρηση, το ίδιο σύμβολο αναγνώρισης πρέπει να εμφανίζεται
στην οροφή του θαλάμου, στον πυθμένα του φρέατος ή σε άλλα μέρη όπου είναι
απαραίτητο.

Δεξαμενή
Πρέπει να υποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του υδραυλικού υγρού πάνω στη δεξαμενή.

Βαλβίδα θραύσης
Πάνω στη βαλβίδα θραύσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη μια πινακίδα στοιχείων που
να υποδεικνύει:
• Την επωνυμία του κατασκευαστή της βαλβίδας θραύσης.
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• Την πινακίδα ελέγχου του τύπου και τις πηγές στις οποίες αναφέρεται.
• Την πραγματική ταχύτητα παγίδευσης για την οποία έχει ρυθμιστεί.

9.1.62 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση λειτουργίας και ελέγχου (§13)
Για τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού
αναφέρονται τα παρακάτω:
• Ο γενικός διακόπτης του κυκλώματος ισχύος ενέργειας και των εξαρτωμένων από
αυτόν κύκλωμα.
• Ο διακόπτης του κυκλώματος φωτισμού του θαλάμου και των εξαρτωμένων από
αυτών κυκλωμάτων.
Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου για τα κυκλώματα, που εξαρτώνται από τους
διακόπτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, βασίζονται στα υπάρχοντα πρότυπα:
• IEC, σε διεθνές επίπεδο.
• CENELEC, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στα μηχανοστάσια και τα τροχαλιοστάσια πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι της
άμεσης επαφής με τη χρήση περιβλημάτων που να παρέχουν βαθμό προστασίας ΙΡ2Χ
τουλάχιστον.

9.1.63 Ηλεκτρονόμοι ισχύος, βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι (§13.2.1)
Οι κύριοι ηλεκτρονόμοι ισχύος είναι εκείνοι που είναι αναγκαίοι για την ακινητοποίηση του
κινητήρα.
Το σταμάτημα του κινητήρα εξαιτίας της ενεργοποίησης μιας ηλεκτρικής διάταξης
ασφαλείας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο (§12.4):
• Ανοδική κίνηση
α) Πρέπει να διακόπτεται η παροχή ενέργειας προς τον ηλεκτροκινητήρα από δύο
τουλάχιστον ανεξάρτητους ηλεκτρονόμους ισχύος, που τα κύρια στοιχεία ζεύξης
τους στο κύκλωμα να είναι συνδεδεμένα σε σειρά.
β) Η παροχή ενέργειας προς τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να διακόπτεται από έναν
ηλεκτρονόμο ισχύος και η τροφοδοσία προς τις βαλβίδες παράπλευρης κυκλοφορίας
(σύμφωνα με την 12.5.4.2) πρέπει να διακόπτεται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες
ηλεκτρικές διατάξεις συνδεδεμένες σε σειρά στο κύκλωμα τροφοδοσίας αυτών των
βαλβίδων.
• Καθοδική κίνηση
Για την καθοδική κίνηση η παροχή ενέργειας προς τη βαλβίδα καθόδου πρέπει να
διακόπτεται είτε:
α) Από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες ηλεκτρικές διατάξεις συνδεδεμένες σε σειρά.
β) Απευθείας από ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι
κατάλληλης ηλεκτρικής ικανότητας.
Εάν κατά τη στάση του ανελκυστήρα ένας από τους δύο ηλεκτρονόμους ισχύος δεν
ανοίξει τα κύρια στοιχεία ζεύξης ή δεν ανοίξει μια από τις ηλεκτρικές διατάξεις, πρέπει
να εμποδίζεται η επανεκκίνηση του θαλάμου το αργότερο μέχρι την επόμενη αλλαγή στη
φορά της κίνησης.
Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• AC για ηλεκτρονόμους ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος.
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• DC για χειρισμούς ηλεκτρομαγνητών συνεχούς ρεύματος.
Εάν για τον χειρισμό των κύριων ηλεκτρονόμων ισχύος απαιτείται, λόγω της ισχύος
που μεταφέρουν, η χρησιμοποίηση βοηθητικών ηλεκτρονόμων, οι τελευταίοι ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• AC-15 για χειρισμούς ηλεκτρομαγνητών εναλλασσόμενου ρεύματος.
• DC-13 για χειρισμούς ηλεκτρομαγνητών συνεχούς ρεύματος.
Τόσο για τους κύριους ηλεκτρονόμους όσο και για τους βοηθητικούς μπορεί στα μέτρα
που έχουν ληφθεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι:
α) Εάν μια από τις επαφές ηρεμίας (κανονικά κλειστές) είναι κλειστή, τότε πρέπει όλες
οι επαφές εργασίας να είναι κανονικά ανοιχτές.
β) Εάν μια από τις επαφές εργασίας (κανονικά ανοιχτή) είναι κλειστή, τότε πρέπει όλες
οι επαφές ηρεμίας να είναι ανοιχτές.

9.1.64 Προστασία κινητήρων και του λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού
Οι κινητήρες που είναι απευθείας συνδεδεμένοι με το δίκτυο παροχής πρέπει να
προστατεύονται από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις μέσω αυτόματων αποζευκτών
κυκλώματος του ρεύματος οι οποίοι επανοπλίζονται χειροκίνητα, εκτός των διατάξεων
που προβλέπονται στην §13.3.3 και προκαλούν διακοπή του ρεύματος σε όλους τους
ενεργούς αγωγούς τροφοδότησης του κινητήρα §13.3.2.
Όταν η ανίχνευση των υπερφορτίσεων του κινητήρα του ανελκυστήρα λειτουργεί
με βάση την αύξηση της θερμοκρασίας των περιελίξεων του κινητήρα, η διακοπή του
κινητήρα πρέπει να δίνεται σύμφωνα με την §13.3.5.
Οι όροι των §13.3.2 και §13.3.3 ισχύουν για κάθε περιέλιξη, εάν ο κινητήρας έχει
περιελίξεις που προέρχονται από διαφορετικά κυκλώματα.
Εάν η λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να διακοπεί, επειδή η θερμοκρασία ενός
ηλεκτρικού εξαρτήματος που διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας του
έχει υπερβεί τα επιτρεπτά όρια, τότε ο θάλαμος πρέπει να καταλήγει σε μια στάση του,
ώστε να μπορεί να γίνει αποβίβαση των επιβατών του.
Η αυτόματη επαναφορά του ανελκυστήρα στην κανονική λειτουργία πρέπει να γίνεται
μόνο όταν η θερμοκρασία του εξαρτήματος επανέλθει σε κανονική επίπεδα.
Στα μηχανοστάσια πρέπει να υπάρχει για κάθε ανελκυστήρα ένας γενικός διακόπτης
ικανός να διακόπτει την παροχή ενέργειας προς τον ανελκυστήρα σε όλους τους αγωγούς
τροφοδότησης (§13.4).
Αυτός ο διακόπτης δεν πρέπει να διακόπτει τα κυκλώματα που τροφοδοτούν:
α. Το φωτισμό και τον εξαερισμό του θαλάμου.
β. Τον ρευματοδότη στην οροφή του θαλάμου.
γ. Τον φωτισμό των μηχανοστασίων.
δ. Τον ρευματοδότη στο μηχανοστάσιο και στην κάτω απόληξη του φρέατος.
ε. Τον φωτισμό του φρέατος του ανελκυστήρα.
στ. Τις διατάξεις κλήσης άμεσης ανάγκης.
Οι γενικοί διακόπτες, όπως ορίζονται, πρέπει να έχουν σταθερές θέσεις όταν ανοίγουν
και κλείνουν και πρέπει να μπορούν να κλειδώσουν στη θέση διακοπής με τη βοήθεια
λουκέτου ή ανάλογου συστήματος για να αποτρέπεται η ακούσια χρήση τους.
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Ο μηχανισμός χειρισμού του γενικού διακόπτη πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα
προσιτός από την είσοδο/τις εισόδους του μηχανοστασίου.
Εάν το μηχανοστάσιο είναι κοινό για περισσότερους από έναν ανελκυστήρες, η διάταξη
των γενικών διακοπτών πρέπει να είναι τέτοια, που να παρέχει εύκολη αναγνώριση του
διακόπτη που αντιστοιχεί σε κάθε ανελκυστήρα.
Πυκνωτές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος πρέπει να συνδέονται στη γραμμή
παροχής ενέργειας πριν από τον γενικό διακόπτη.
Εάν υπάρχει φόβος υπερτάσεων, όταν για παράδειγμα η τροφοδότηση των κινητήρων
γίνεται με γραμμή μεγάλου μήκους, πρέπει ο γενικός διακόπτης του κυκλώματος παροχής
να διακόπτει τη σύνδεση των πυκνωτών.
Οι ηλεκτρικές παροχές φωτισμού του θαλάμου, του φρέατος και των μηχανοστασίων
πρέπει να είναι ανεξάρτητες από την παροχή ενέργειας προς τον κινητήρα, είτε μέσω
διαφορετικών κυκλωμάτων είτε μέσω σύνδεσης με το κύκλωμα παροχής του κινητήρα,
από την πλευρά που τροφοδοτείται ο γενικός (§13.6).
Υπάρχει ξεχωριστός διακόπτης που διακόπτει την παροχή του κυκλώματος φωτισμού
των ρευματοδοτών του θαλάμου του ανελκυστήρα ο οποίος υπάρχει στο μηχανοστάσιο.

9.1.65 Προστασία από ηλεκτρικά σφάλματα, χειρισμοί, προτεραιότητες (§14)
Καθένα από τα σφάλματα που αναφέρονται παρακάτω δεν πρέπει να δημιουργεί από
μόνο του κατάσταση επικίνδυνης δυσλειτουργίας στον ανελκυστήρα.
Σφάλματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται (§14.1.1):
α) Έλλειψη τάσης.
β) Πτώση τάσης.
γ) Απώλεια της αγωγιμότητας ενός αγωγού.
δ) Σφάλμα μόνωσης σε σχέση με τα μεταλλικά μέρη ή με τη γη.
ε) Β
 ραχυκύκλωμα ή διακοπή, αλλαγή της τιμής ή της λειτουργίας σε ένα ηλεκτρικό
στοιχείο, όπως αντίσταση πυκνωτή, κρυσταλλολυχνία, λυχνία κ.τ.λ.
στ) Μη έλξη ή μη πλήρης έλξη του κινητού οπλισμού ηλεκτρονόμου ισχύος ή
ηλεκτρονόμου.
ζ) Μη άνοιγμα επαφής.
η) Μη κλείσιμο επαφής, αναστροφή φάσεων.
Η εμφάνιση διαρροής προς τα μεταλλικά μέρη ή προς τη γη σε ένα κύκλωμα
εφοδιασμένο με ηλεκτρική διάταξη ασφάλισης πρέπει:
• είτε να προκαλεί άμεσο σταμάτημα της κίνησης του κινητήριου μηχανισμού
• είτε να εμποδίζει νέα εκκίνηση του κινητήριου μηχανισμού μετά το πρώτο σταμάτημα κανονικής λειτουργίας.
Η επαναφορά σε λειτουργία μπορεί να είναι δυνατή μόνο με χειροκίνητη ενέργεια.

9.1.66 Ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας (§14.1.2)
Η θέση σε λειτουργία μιας ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας πρέπει να εμποδίζει την
εκκίνηση του κινητήριου μηχανισμού ή πρέπει να επενεργεί για το άμεσο σταμάτημά του.
Οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας πρέπει να απαρτίζονται:
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α) είτε από έναν ή περισσότερους διακόπτες ασφαλείας, που να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις (§14.1.2.2), που να διακόπτουν άμεσα την παροχή ρεύματος στους
ηλεκτρονόμους ισχύος ή στους βοηθητικούς ηλεκτρονόμους τους
β) είτε από κύκλωμα ασφαλείας, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις (§14.1.2.3), που να
απαρτίζεται από ένα από τα ακόλουθα ή από συνδυασμό τους:
1) Έναν ή περισσότερους διακόπτες ασφαλείας που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
της (§14.1.2.2), που να μη διακόπτουν άμεσα την παροχή ρεύματος στους
ηλεκτρονόμους ισχύος που αναφέρονται στην §12.4 ή στους βοηθητικούς
ηλεκτρονόμους τους.
2) Διακόπτες που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της §14.1.2.2.
3) Εξαρτήματα σύμφωνα με το παράρτημα Η.

9.1.67 Διακόπτες ασφαλείας (§14.1.2.2)
Για τη λειτουργία των διακοπτών ασφαλείας πρέπει οι διατάξεις απόζευξης του κυκλώματος
να αποσυνδέονται αναγκαστικά με μηχανικό τρόπο.
Αυτή η αποσύνδεση πρέπει να γίνεται ακόμη και αν οι διατάξεις απόζευξης έχουν
συγκολληθεί μεταξύ τους (§14.1.2.2.1).
Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος
βραχυκυκλώματος που προέρχεται από βλάβη ενός εξαρτήματος.
Οι διακόπτες ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένοι για ονομαστική τάση 250 V,
εάν το περίβλημα περιέχει βαθμό προστασίας ΙΡ 4Χ τουλάχιστον ή 500 V, εάν ο βαθμός
προστασίας του περιβλήματος είναι μικρότερος από ΙΡ 4Χ.
Οι διακόπτες ασφαλείας πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• AC 15 για διακόπτες ασφαλείας σε κύκλωμα με εναλλασσόμενο ρεύμα.
• DC 13 για διακόπτες ασφαλείας σε κύκλωμα με συνεχές ρεύμα.

9.1.68 Κυκλώματα ασφαλείας
Τα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της §14.1.1.1
σχετικά με την εμφάνιση μιας βλάβης. Επιπρόσθετα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Εάν μια βλάβη σε συνδυασμό με μια δεύτερη βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη
κατάσταση ο ανελκυστήρας πρέπει να σταματήσει το αργότερο στην επόμενη φάση
λειτουργίας, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει το πρώτο στοιχείο που παρουσίασε τη
βλάβη.
Όλες οι περαιτέρω λειτουργίες του ανελκυστήρα δεν πρέπει να είναι δυνατόν να
εκτελεστούν για όσο εξακολουθεί να υπάρχει η βλάβη.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα να εμφανιστεί και δεύτερη βλάβη μετά την
εμφάνιση της πρώτης και πριν να σταματήσει ο ανελκυστήρας με τη σειρά που αναφέρθηκε
παραπάνω.
Εάν δύο βλάβες οι οποίες από μόνες τους δεν οδηγούν σε επικίνδυνη κατάσταση όταν
συνδυαστούν με μια τρίτη βλάβη μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κατάσταση, ο
ανελκυστήρας πρέπει να σταματήσει το αργότερο στην επόμενη φάση λειτουργίας, στην
οποία θα πρέπει να συμμετέχει ένα από τα στοιχεία που παρουσίασε βλάβη.
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Δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα να εμφανιστεί και τρίτη βλάβη που να οδηγεί σε
επικίνδυνη κατάσταση, πριν να σταματήσει ο ανελκυστήρας με τη σειρά που αναφέρθηκε
παραπάνω.

9.2 Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά διαγράμματα κυκλωμάτων
Περιγραμματικά ηλεκτρολογικά σχηματικά διαγράμματα που συναντάμε:
• Των κυκλωμάτων παροχής ενέργειας.
• Των κυκλωμάτων που συνδέονται με τις ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας.
Αυτά τα σχηματικά διαγράμματα θα πρέπει να είναι σαφή και να χρησιμοποιούν τα
σύμβολα της CENELEC.
Σε ό,τι αφορά τα υδραυλικά διαγράμματα (ισχύος και ελέγχου) πρέπει να είναι σαφή
και να χρησιμοποιούν τα σύμβολα του ISO 1219-1.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1.
2.

Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα;
Θα χρησιμοποιούσατε τέτοιου τύπου ανελκυστήρα σε κτίριο πολυκαταστήματος 4 στάσεων και γιατί;
3. Ποιου τύπου ανάρτηση θα επιλέγατε για υδραυλικό ανελκυστήρα αυτοκινήτων 3 στάσεων;
4. Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός φορτίσεων και πού;
5. Ποια τα βασικά τμήματα μιας εγκατάστασης και ποιες οι απαιτήσεις για φωτισμό και εξαερισμό τους;
6. Σε τι είδους φόρτιση υπόκεινται οι οδηγοί του θαλάμου κατά την ενεργοποίηση της αρπάγης;
7. Τι λαμβάνουμε υπόψη στην επιλογή διατομής οδηγών και συρματόσχοινου
(όπου επιλέγεται);
8. Ποια τα βασικά στοιχεία προστασίας από ελεύθερη πτώση του θαλάμου και
πώς ενεργούν;
9. Τι είναι το μπλοκ βαλβίδων και τι περιλαμβάνει;
10. Πώς ενεργοποιείται κι ελέγχεται ο περιοριστήρας ταχύτητας;
11. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά επιλογής προσκρουστήρα;
12. Ποιες οι βασικές ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας;

Ανακεφαλαίωση
Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ο ένας από τους δύο τύπους εξοπλισμού ανύψωσης και
οι απαιτήσεις για την κατασκευή τους προβλέπονται μέσω του ΕΝ 81.2.
Η αξιόπιστη λειτουργία και η απαίτηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας αποτελούν
την κατευθυντήρια αρχή του προτύπου και παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες σχετικά
με τα κρίσιμα κατασκευστικά, δομικά, μηχανικά, υδραυλικά και ηλεκτρικά στοιχεία της
εγκατάστασης, την επιλογή και τον έλεγχό τους.
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Το πρότυπο κάνει αναφορά σε καθένα από αυτά ξεχωριστά και εστιάζει κατ’ αρχάς
στον ρόλο τους στην ασφάλεια της εγκατάστασης.
Δίνονται επιτρεπόμενες τιμές και υλικά, διαστάσεις, όρια, τύποι, βασικοί υπολογισμοί
και μεθοδολογίες επιλογής κι εφαρμογής των ασφαλιστικών στοιχείων του ανελκυστήρα
σε κάθε τμήμα του.
Είναι εδώ ακριβώς που θα μας φανούν χρήσιμες όλες οι προηγούμενες γνώσεις που
προσεγγίσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες (έλξης) είναι ο πρωτοεμφανιζόμενος τύπος εξοπλισμού.
Οι εξελίξεις και η βελτίωση στην τεχνολογία τους ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί σε συμβατές εφαρμογές με τους υδραυλικούς είναι συνεχείς.
Είναι ουσιώδες και ζωτικό να αναγνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργία τους, τα στοιχεία ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτού του τύπου και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας κι ασφάλειας που ορίζει το πρότυπο ΕΝ 81.1.

Σκοπός - αναμενόμενα αποτελέσματα
Να γνωρίσουμε και να μπορούμε να υλοποιούμε τις απαιτήσεις ασφάλειας του
προτύπου ΕΝ 81.1 για καθένα από τα βασικά συστατικά τμήματα του εξοπλισμού.

Έννοιες-κλειδιά - Βασική ορολογία
Τεχνολογία VF, τάνυση συρματόσχοινων, έλξη, ηλεκτρομαγνητική πέδη, τροχαλία
έλξης και παρέκλισης, αντίβαρο.
•
•
•
•

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κατασκευής της εγκατάστασης
Ο ανυψωτικός μηχανισμός
Τα συστήματα ασφαλείας και
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

10.1 Ανυψωτικός μηχανισμός
Ο ανυψωτικός μηχανισμός των ανελκυστήρων εγκαθίσταται στον χώρο του φρεατίου. Τοποθετείται σε κατάλληλη βάση με παρεμβολή αντιδονητικού υλικού, για να αποφεύγονται
κατά τη λειτουργία του οι μεταδόσεις κραδασμών στο κτίριο και στον ανελκυστήρα.
Ο ανυψωτικός μηχανισμός του ανελκυστήρα περιλαμβάνει:
• τον ηλεκτροκινητήρα
• τον μειωτήρα στροφών ή βαρούλκο
• την ηλεκτρομαγνητική πέδη και
• την τροχαλία τριβής.
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Όπου: (1) ηλεκτροκινητήρας, (2) μειωτήρας, (3) ηλεκτρομαγνητική πέδη, (4) τροχαλία
τριβής.

Ανυψωτικός μηχανισμός ανελκυστήρα.
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10.2 Κινητήριος μηχανισμός με σύστημα μεταβλητής συχνότητας
Είναι ισχυρότατης κατασκευής, αθόρυβος και αποτελείται από το βαρούλκο, τον κινητήρα, το φρένο, την τροχαλία και τη βάση του.
α) Βαρούλκο: Αποτελείται από χαλύβδινο ατέρμονα κοχλία (σε κάθετη διάταξη), φυσικώς σκληρυμένο και κατεργασμένο με ακρίβεια για τη σωστή συνεργασία του με την
κορόνα, η οποία φέρει κοχλιωμένη στεφάνη από φωσφορούχο ορείχαλκο.
Το συγκρότημα λειτουργεί μέσα σε ορυκτέλαιο σε κιβώτιο υψηλής στεγανότητας.
Οι αναπτυσσόμενες αξονικές δυνάμεις παραλαμβάνονται από διπλό ωστικό ρουλεμάν
με μεγάλες ανοχές. Ο μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας δημιουργούμενος «τζόγος» μεταξύ κοχλία και κορόνας διορθώνεται εύκολα χωρίς λύσιμο της μηχανής.
Γενικώς η κατασκευή του βαρούλκου είναι τεράστιας αντοχής. Η επεξεργασία κοχλία
και κορόνας γίνεται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και ακρίβεια.
β) Κινητήρας: Ο δρομέας του κινητήρα βρίσκεται τυλιγμένος πάνω στον άξονα του
κοχλία με αποτέλεσμα την τέλεια ευθυγράμμισή του με αυτόν. Ο ηλεκτροκινητήρας
είναι βραχυκυκλωμένου δρομέα με ένα τύλιγμα. Σημειωτέον ότι χρησιμοποιούνται
οι μικρότεροι κινητήρες διότι έτσι οι ανελκυστήρες έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό
αποδόσεως.
Αποτέλεσμα είναι η μικρότερη κατανάλωση ρεύματος, αλλά και η με το ίδιο κόστος
ανθεκτικότερη κατασκευή του κινητήρα.
γ) Ταχογενήτρια: Είναι ψηφιακού τύπου, προσαρμόζεται στον άξονα του κινητήρα
και λειτουργεί ως μεταδότης (transducer) που πληροφορεί το σύστημα για την ανά
πάσα στιγμή πραγματική ταχύτητα του κινητήρα.
δ) Πέδη: Αποτελείται από δύο ανεξάρτητες σιαγόνες. Ο ανελκυστήρας μπορεί να ακινητοποιηθεί και με τη μία σιαγόνα μόνο. Η πέδηση επιτυγχάνεται μηχανικά με ισχυρά
ελατήρια, η δε απελευθέρωση ηλεκτρικά μέσω ηλεκτρομαγνήτη συνεχούς ρεύματος.
Η όλη λειτουργία της πέδης είναι πρακτικά αθόρυβη.
ε) Τροχαλία τριβής: Η τροχαλία είναι κατασκευασμένη από σίδηρο, έχει δε αυλάκια
υποδοχής σταθερής μορφής. Έτσι, αποφεύγεται γρήγορη φθορά της τροχαλίας και
των συρματόσχοινων.
Η τροχαλία περιστρέφεται πάνω σε χαλύβδινο άξονα, ο οποίος είναι κατάλληλα υπολογισμένος για να φέρει συνολικό ονομαστικό φορτίο (δηλ. άθροισμα ωφέλιμου φορτίου,
βάρους θαλάμου και βάρους αντίβαρου).

Τροχαλία τριβής

Οι τροχαλίες παρεκκλίσεως για την αλλαγή διεύθυνσης των συρματόσχοινων είναι της
ίδιας ποιότητας υλικού με την τροχαλία τριβής, περιστρέφονται δε πάνω σε χαλύβδινους
άξονες με ρουλεμάν.
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στ) Βάση: Για την έδραση του κινητήριου μηχανισμού (όταν αυτός βρίσκεται πάνω από
το φρέαρ) δεν απαιτείται η κατασκευή μονωμένης βάσης από σκυρόδερμα.
Ο μηχανισμός εδράζεται πάνω σε βάση από σιδηροδοκούς.
Η μόνωση επιτυγχάνεται με την παρεμβολή μεταξύ της μηχανής και των σιδηροδοκών
της βάσης των ελαστικών αντιδονητικών που εξασφαλίζουν τη μη μετάδοση κραδασμών
στο κτίριο.
Για την επίτευξη της εκάστοτε επιθυμητής συχνότητας το ρεύμα παροχής γίνεται συνεχές μέσω συστήματος ανορθώσεως και κατόπιν διέρχεται από κύκλωμα inverter.
Το σύστημα, μέσω ενός πλέγματος συγκριτών, συγκρίνει συνεχώς τις τιμές της πραγματικής ταχύτητας με εκείνες μιας καμπύλης αναφοράς και προσαρμόζει τις πρώτες στις
τελευταίες ανεξάρτητα από τις συνθήκες φόρτισης και τη φορά κίνησης του ανελκυστήρα.
Αποτέλεσμα (σε συνδυασμό με τη σωστή ευθυγράμμιση των οδηγών) είναι ότι η κίνηση
(ξεκίνημα, διαδρομή, σταμάτημα) δεν γίνεται αντιληπτή στον επιβάτη.

10.3 Τεχνική ενημέρωση συστήματος VF
Γνωρίζουμε από την ηλεκτροτεχνία ότι οι στροφές ενός κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνονται από τον τύπο:
n = 60 f / p.
Στους κινητήρες δύο ταχυτήτων μεταβάλλουμε τον αριθμό των πόλων για να επιτύχουμε δύο τιμές ταχυτήτων, τη «μικρή» και τη «μεγάλη» ταχύτητα.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 χρησιμοποιήθηκαν διάφορα συστήματα
(Thyrostor Control, Dynatron κ.λπ.) για την επιτευξη συνεχούς μεταβολής των στροφών
μέσω μεταβολής της προσδιδόμενης ισχύος και επιρρευμάτων Eddy.
Τα συστήματα αυτά καταργήθηκαν λόγω των πολλών μειονεκτημάτων που παρουσίαζαν (μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, υψηλή αποδιδόμενη θερμότητα, μεγάλες απώλειες χρόνου εκκίνησης και ισοστάθμισης κ.λπ.).
Σήμερα τη συνεχή μεταβολή των στροφών την επιτυγχάνουμε μεταβάλλοντας την
προσδιδομένη στον κινητήρα συχνότητα. Παίρνουμε το τριφασικό ρεύμα της γραμμής, το
ανορθώνουμε σε συνεχές και του δίνουμε την εκάστοτε συχνότητα που επιθυμούμε μέσω
ενός inverter.
Μεταβάλλοντας τη συχνότητα, μεταβάλλουμε την ταχύτητα του ανελκυστήρα, επιτυγχάνοντας ομαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση.

10.4 Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας VF
Για μεγάλες ταχύτητες η τεχνολογία VF αντικαθιστά τις τεχνολογίες Word Leonard,
Thyristor Control, Dynatron κ.λπ. Για μικρές ταχύτητες (μέχρι 1 m/sec) η τεχνολογία VF
αντικαθιστά το σύστημα δύο ταχυτήτων.
Η τεχνολογία VF υπερέχει εντυπωσιακά σε όλα τα σημεία σύγκρισης από οποιοδήποτε
άλλο σύστημα.
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την
εγκατάσταση ανελκυστήρων με σύστημα VF έναντι των λοιπών συστημάτων κίνησης είναι:
• 75% σε σύγκριση με τους υδραυλικούς ανελκυστήρες.
• 50% σε σύγκριση με τους μηχανικούς ανελκυστήρες.
• 30% σε σύγκριση με τα συστήματα Dynatron, Thyristor, Word Leonard κ.λπ.
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Σημειώνουμε ότι όσο περισσότερες εκκινήσεις έχει ο ανελκυστήρας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη κίνηση έχει το κτίριο, τόσο ευνοϊκότερο αποδεικνύεται το σύστημα VF.
β. Σ την τεχνολογία Thyristor Control ή δύο ταχυτήτων το ρεύμα εκκίνησης είναι 3 έως
4 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό, ενώ στην τεχνολογία VF είναι 1,8 φορές το
κανονικό.
γ. Η έκλυση θερμότητας από τον κινητήρα είναι περίπου η μισή, με το σύστημα VF.
Αυτό σημαίνει:
• Χωρίς όριο επιτρεπόμενες εκκινήσεις ανά ώρα.
• Μεγαλύτερος χρόνος ζωής του κινητήρα και των άλλων εξαρτημάτων του μηχανοστασίου, ιδίως των ηλεκτρονικών.
• Εξάλειψη συνήθως της ανάγκης ιδιαίτερου εξαερισμού ή κλιματισμού του μηχανοστασίου.
δ. Σ ε σχέση με το σύστημα δύο ταχυτήτων, Thyristor Control, Dynatron κ.λπ., το σύστημα VF πλεονεκτεί ως προς την ευμενή επίδρασή του στη ζωή και στις φθορές του
κινητήριου μηχανισμού.
Με το σύστημα VF ο κινητήριος μηχανισμός δεν «ζορίζεται» ούτε κατά την εκκίνηση
ούτε κατά το σταμάτημα, το οποίο γίνεται ηλεκτρικά διά της μείωσης των στροφών
στο μηδέν και όχι μηχανικά διά της εφαρμογής του φρένου.
ε. Άνεση διαδρομής, ανεπαίσθητο ξεκίνημα και σταμάτημα και ακρίβεια ισοσταθμίσεως.
Τα χαρακτηριστικά αυτά του συστήματος VF το καθιστούν επιθυμητό στους ανελκυστήρες υψηλών απαιτήσεων και απαραίτητο σε ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. ασθενοφόροι ανελκυστήρες).
στ. Θ
 όρυβος: Το μηχανοστάσιο ενός ανελκυστήρα VF σε συνδυασμό με πίνακα ελέγχου
microcomputer είναι ένα αθόρυβο μηχανοστάσιο, διότι εκτός των άλλων:
• Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει ανεμιστήρας ψύξης, που συνήθως είναι θορυβώδης (αλλά και ενεργειοβόρος).
• Οι μόνοι ηλεκτρονόμοι στον πίνακα είναι ένας ζεύκτης, ένας αποζεύκτης και οι
ηλεκτρονόμοι ανοίγματος και κλεισίματος θυρών. Όλα τα άλλα στοιχεία είναι ηλεκτρονικά.
• Δεν υπάρχουν τα επιρρεύματα εκείνα που συναντώνται στα συστήματα Thyristor
Control και που δημιουργούν το γνωστό χαμηλής συχνότητας «σφύριγμα».
ζ. Το σύστημα VF έχει ευνοϊκές παρενέργειες και σε άλλα κόστη κατασκευής του κτιρίου.
• Λόγω της μικρής ανάγκης σε ενέργεια η γραμμή τροφοδότησης του ανελκυστήρα
είναι κατά 40% φθηνότερη.
• Οι απαιτήσεις ηχομόνωσης και θερμομόνωσης του μηχανοστασίου είναι πολύ
μειωμένες.
• Το υψηλό συνημίτονο του κινητήρα εξαλείφει την ανάγκη εξοπλισμού για διόρθωση του συνημίτονου σε μεγάλα έργα.
η. Αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης.
• Μείωση του χρόνου ισοστάθμισης.
• Αύξηση της επιτάχυνσης.
Οι μεγάλες τιμές της επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επιτυγχάνονται χωρίς να το
αισθάνεται ο επιβάτης (ελαχιστοποίηση της παραγώγου της επιτάχυνσης). Πρακτικά το
παραπάνω σημαίνει ότι για κάθε τρεις ανελκυστήρες υπάρχει εξυπηρέτηση τεσσάρων.
243

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• Η γραμμική ταχύτητα που αναπτύσσει ο θάλαμος κατά τη λειτουργία του
ανελκυστήρα υπολογίζεται από τη σχέση:

όπου: π = 3,14
D = διάμετρος τροχαλίας τριβής [mm]
nτρ = ταχύτητα περιστροφής τροχαλίας τριβής [στρ/min].

10.5 Ηλεκτρομαγνητική πέδη
Η ηλεκτρομαγνητική πέδη αποτελείται από:
Ηλεκτρομαγνήτη, που περιλαμβάνει πηνίο με δύο πυρήνες και τροφοδοτείται με τάση
110V Σ.Ρ.
Δύο σιαγώνες (μπράτσα), που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και στην επιφάνεια
τριβής τους έχουν επένδυση απο ειδικό υλικό (όπως τα φερμουίτ).
Σύστημα μοχλών και ελατηρίων.
Χειροκίνητη διάταξη απελευθέρωσης πέδης, αν η μυϊκή δύναμη που απαιτείται για
την προς τα πάνω μετακίνηση του θαλάμου δεν υπερβαίνει τα 400 Ν, σε περίπτωση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, και τη δυνατότητα μετακίνησης του θαλάμου σε μια στάση.
Αν η μυϊκή δύναμη είναι μεγαλύτερη του παραπάνω κρίσιμου ορίου, απαιτείται
ηλεκτρικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης.
Οι μετατοπίσεις των δύο πέδιλων είναι πολύ μικρές και συσφίγγονται στην τροχαλία
μέσω των ελατηρίων Ε1 και Ε2. Ο ηλεκτρομαγνήτης διπλού πυρήνα Π1 και Π2 έχει ως
σκοπό τη χαλάρωση της πέδης. Αυτό πετυχαίνεται μέσω των κοχλιών Κ1 και Κ2 και η
ομοιόμορφη μετατόπιση των σιαγόνων της πέδης από τους κοχλίες Η1 και Η2.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβράδυνση του θαλάμου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από εκείνη που προέρχεται από τη λειτουργία της συσκευής αρπαγής ή από την κρούση
του θαλάμου στον προσκρουστήρα.

Μορφή ηλεκτρομαγνητικής πέδης ανυψωτικού μηχανισμού ανελκυστήρα.
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Ηλεκτρομαγνητική πέδη για ανελκυστήρα μέσης ταχύτητας.

Όλα τα μηχανικά στοιχεία της πέδης που λαμβάνουν μέρος στην εφαρμογή της ενέργειας πέδησης πάνω στο τύμπανο ή στον δίσκο πρέπει να είναι διπλά. Εάν κάποιο από
αυτά τα στοιχεία πάψει να λειτουργεί πρέπει να είναι δυνατή η συνέχιση της εξάσκησης
ικανής ενέργειας πέδησης για την επιβράδυνση του θαλάμου που κινείται προς τα κάτω
με την ονομαστική του ταχύτητα και με το ονομαστικό του φορτίο. Το στοιχείο πάνω στο
οποίο επενεργεί η πέδη πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την τροχαλία τριβής ή με το τύμπανο ή με τον αλυσοτροχό με άμεση απευθείας μηχανική σύνδεση.
Το άνοιγμα της πέδης στην κανονική λειτουργία πρέπει να απαιτεί τη συνεχή τροφοδότησή της με ρεύμα. Η διακοπή αυτού του ρεύματος, συνθήκη που προεξοφλεί τη λειτουργία της πέδης, πρέπει να γίνεται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες μεταξύ τους ηλεκτρικές
διατάξεις, ταυτόσημες ή όχι με εκείνες που προκαλούν διακοπή στο ρεύμα τροφοδοσίας
του κινητήρα του ανελκυστήρα.
Για τη λειτουργία της ηλεκτρικής πέδης διακρίνουμε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
Το πηνίο του ηλεκτρομαγνήτη της πέδης:
1. Διαρρέεται από ρεύμα, οπότε η πέδη δεν λειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή οι δύο
πυρήνες του ηλεκτρομαγνήτη πλησιάζουν μεταξύ τους και ανοίγουν τις σιαγώνες
(μπράτσα) με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος μοχλών και ελατηρίων. Έτσι, απελευθερώνεται το τύμπανο και επιτρέπεται η περιστροφή του άξονα του κινητήρα.
2. Δεν διαρρέεται από ρεύμα, οπότε η πέδη λειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή οι δύο
πυρήνες του ηλεκτρομαγνήτη απέχουν μια απόσταση μεταξύ τους. Οι σιαγώνες
(μπράτσα) κλείνουν με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος μοχλών και ελατηρίων.
Έτσι, ακινητοποιείται το τύμπανο και δεν επιτρέπεται η περιστροφή του άξονα του κινητήρα.
Εάν κατά τη στάθμευση του ανελκυστήρα δεν ανοίξει τις επαφές της κύριας παροχής
ένας από τους διακόπτες αυτού, πρέπει να εμποδίζεται η περαιτέρω κίνηση του θαλάμου
το αργότερο μέχρι την επόμενη αλλαγή στη φορά της κίνησής του.

10.6 Τύποι ανάρτησης
Η ανάρτηση του θαλάμου των ανελκυστήρων έλξης πραγματοποιείται με τους δύο τρόπους
που δίνονται στον πίνακα.
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10.7 Επιτηρητής υπερτάχυνσης του θαλάμου και τροχαλία τάνυσής του
Ο επιτηρητής υπερβολικής ταχύτητας είναι το στοιχείο που δίνει εντολή στην κινητήρια
μηχανή να σταματήσει και ενεργοποιεί τον εξοπλισμό ασφαλείας που ελέγχει είτε την προς
τα πάνω είτε την προς τα κάτω κίνηση του θαλάμου του ανελκυστήρα, όταν η ταχύτητά
του υπερβαίνει μια καθορισμένη τιμή, κατά την άνοδο ή την κάθοδο.
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10.8 Αντίβαρο
Αντίβαρα χρησιμοποιούνται στους ανελκυστήρες με σκοπό να επιτευχθεί η κατάλληλη δύναμη τριβής επί της τροχαλίας έλξης καθώς και για αντιστάθμιση του βάρους του θαλάμου και μείωση της απαιτούμενης ισχύος για τη μετακίνησή του.

10.9 Φρεάτιο (§5)
Σε τμήματα του κτιρίου όπου απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλει κατά της εξάπλωσης
πυρκαγιάς πρέπει αυτό να περικλείεται πλήρως από αδιάτρητα τοιχώματα, δάπεδο και
οροφή.
Τα μόνα ανοίγματα που επιτρέπονται είναι αυτά που σχετίζονται με τη λειτουργία
του ανελκυστήρα (θύρες φρεατίου, ανοίγματα εξαερισμού, οπές μεταξύ φρεατίου και
μηχανοστασίου).
Τα τοιχία του φρεατίου συνιστάται να είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα
(μπετόν). Η χρήση πλινθοδομής επιτρέπεται, αλλά κατασκευαστικά δεν συνιστάται.
Τα τμήματα των τοιχίων που βρίσκονται στην πλευρά των θυρών καλό είναι να είναι
κατασκευασμένα από πλινθοδομή, για να μπορεί να είναι εύκολα τροποποιήσιμα σε
περίπτωση που χρειαστούν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Βέβαια πάνω από το άνοιγμα που προορίζεται για το κάσωμα πρέπει να υπάρχει σενάζι
(πρέκι) για εύκολη στερέωση του κασώματος της πόρτας.
Η οροφή του φρεατίου που προορίζεται για υδραυλικό ανελκυστήρα δεν χρειάζεται
να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, αλλά για λόγους πρακτικής πρέπει να γίνει από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
Επίσης δεν απαιτείται πρόβλεψη για οπές, με εξαίρεση τη σπάνια περίπτωση που το
μηχανοστάσιο βρίσκεται στο δώμα του φρεατίου, όπου είναι χρήσιμο να προϋπάρχουν δυο
οπές διαμέτρου 10 cm σε μια γωνία της οροφής για τη διέλευση του ελαστικού σωλήνα και
των καλωδιώσεων.
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Σε τμήματα του κτιρίου όπου δεν απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της
εξάπλωσης πυρκαγιάς (π.χ. πανοραμικοί ανελκυστήρες) δεν χρειάζεται να είναι πλήρως
καλυμμένο.
Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητα τα εξής:
• περίβλημα ύψους 3,5 μέτρων τουλάχιστον από την πλευρά των θυρών
• περίβλημα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον από τις υπόλοιπες πλευρές και
• πλήρης προστασία σε περιπτώσεις ανελκυστήρων εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν περιβλήματα από υαλοπίνακες, τότε αυτοί πρέπει
να είναι πολυστρωματικής κατασκευής και ικανής αντοχής ώστε να μπορούν να αντέξουν
μια δύναμη ίση με 300 Ν ομοιόμορφα κατανεμημένη πάνω σε επιφάνεια 5 cm2 κάθετα
του φρεατίου, σε οποιοδήποτε σημείο του.
Στην πράξη, η χρήση πολυστρωματικού υαλοπίνακα (triplex) πάχους 5 + μεμβράνη + 5
mm είναι αποδεκτή, εκτός των περιπτώσεων πολύ μεγάλων επιφανειών, όπου ενεργούμε
κατά περίπτωση.

Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχίων πρέπει να είναι λεία χωρίς προεξοχές για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του συντηρητή όταν αυτός βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για συντήρηση του ανελκυστήρα.
Τυχόν σιδηρόβεργες που μπορεί να προεξέχουν από την επιφάνεια του τοιχίου πρέπει
να κόβονται και να τροχίζονται. Συνιστάται επίσης η επίχριση (σοβάτισμα) της εσωτερικής
επιφάνειας των τοιχίων.
Κατά τη δόμηση των φρεατίων πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την όσο το
δυνατό ακριβέστερη κατακόρυφη δόμηση των τοιχίων. Αυτό απαιτείται διότι στους ανελκυστήρες, λόγω της κατακόρυφης κίνησης, θεωρούμε καθαρές διαστάσεις φρέατος αυτές
που προκύπτουν αν πάρουμε τα στενότερα σημεία του φρέατος κατά το αλφάδιασμά του.
Συνεπώς ένα μη καλοαλφαδιαμένο φρέαρ έχει πολλές μη ωφέλιμες περιοχές.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην κατακορυφότητα των ανοιγμάτων που
προορίζονται για τοποθέτηση των θυρών ορόφου φρέατος.
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Τυχόν απόκλιση της κατακορυφότητας αυτής θα δυσχεράνει την τοποθέτηση των κασωμάτων των θυρών αυτών.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαστασιολογούμε όλες τις διαστάσεις του φρεατίου (πλάτος, βάθος) κατά 3 έως 5 cm μεγαλύτερες από τις (θεωρητικά)
απαιτούμενες.
Ο πυθμένας της κάτω απόληξης του φρεατίου πρέπει να είναι ενισχυμένης αντοχής,
ώστε να μπορεί να δεχτεί τις ακόλουθες δυνάμεις:
• Κάτω από κάθε οδηγό θαλάμου να μπορεί να δεχτεί φορτίο ίσο με το βάρος του
οδηγού, προσαυξημένο με τα φορτία που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της
αρπάγης.
Πρακτικά, αν θεωρήσουμε ένα φορτίο ίσο με το τετραπλάσιο του ωφέλιμου φορτίου
κάτω από κάθε οδηγό μας καλύπτει σε κάθε περίπτωση.
• Κάτω από κάθε οδηγό αντιβάρου (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες) να μπορεί
να δεχτεί φορτίο ίσο με το τριπλάσιο του ωφέλιμου φορτίου (προσεγγιστικά).
• Κάτω από τη βάση του προσκρουστήρα θαλάμου (που βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πυθμένα) να μπορεί να αντέχει φορτίο ίσο με το τετραπλάσιο φορτίο που
έχει ο θάλαμος πλήρως φορτωμένος. Πρακτικά πρέπει να υπολογίζουμε για το σημείο αυτό φορτίο ίσο με το οκταπλάσιο του ωφέλιμου φορτίου.
• Κάτω από το έμβολο (για υδραυλικούς ανελκυστήρες) να μπορεί να αντέχει φορτίο
ίσο (κατά προσέγγιση) με το δεκαπλάσιο του ωφέλιμου φορτίου.
Ο εξαερισμός του φρεατίου πρέπει να γίνεται με ανοίγματα στην άνω απόληξη
του φρεατίου με ελάχιστη διατομή ίση με το 1% της οριζόντιας διατομής του
φρεατίου, π.χ. για φρεάτιο διαστάσεων 1,80 x 2,50 m2, το οποίο έχει εμβαδόν
4,5 m2, η ελάχιστη επιφάνεια αερισμού πρέπει να είναι 0,045 m2 ή άνοιγμα
(ενδεικτικά) 18 x 25 cm2.
Με τον όρο άνω απόληξη φρεατίου εννοούμε τον χώρο που βρίσκεται πάνω από το
επίπεδο της τελευταίας στάσης.
Αυτός ο χώρος κατά κανόνα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο από το στάνταρ ύψος
των ορόφων της οικοδομής, ώστε να υπάρχει χώρος για τις ασφαλιστικές διατάξεις του
ανελκυστήρα, καθώς επίσης και χώρος για τον συντηρητή, σε περίπτωση που βρίσκεται
στην οροφή του θαλάμου για εργασίες συντήρησης.
Ενδεικτικά, το ύψος του τελευταίου ορόφου (Υ.Τ.Ο.) πρέπει να είναι της τάξεως των
3400 έως 3600 mm.
Κατασκευαστικά, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με ύψος της
τάξεως των 3000 έως 3200 mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή.
Σε ακραίες περιπτώσεις ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει με λήψη
ειδικών μέτρων κατά την εγκατάσταση και με ύψος τελευταίου ορόφου της τάξεως των
2800 mm.
Σε ανελκυστήρες φορτίων καλό είναι να έχουμε αρκετά μεγάλο ύψος τελευταίου ορόφου (της τάξεως των 3500 έως 4000 mm).
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Με τον όρο κάτω απόληξη φρεατίου εννοούμε τον χώρο που βρίσκεται κάτω από το
επίπεδο της πρώτης στάσης.
Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα και ως
χώρος προστασίας του συντηρητή (σε περίπτωση ανεπιθύμητης καθόδου του θαλάμου).
Η κάτω απόληξη του φρεατίου (ή βάθος πυθμένα ΒΠ) πρέπει να έχει βάθος της τάξεως
των 1200 έως 1400 mm.
Κατασκευαστικά ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με βάθος
της τάξεως των 800 έως 1000 mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες
πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή.
Σε ακραίες περιπτώσεις, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με
κάτω απόληξη της τάξεως των 600 έως 800 mm.
Σε ανελκυστήρες φορτίων όμως καλό είναι να έχουμε κάτω απόληξη με μεγαλύτερο
βάθος (της τάξεως των 1500 έως 2000 mm).

10.10 Θύρες φρεατίου
Οι είσοδοι στο φρεάτιο πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς να κλείνονται με θύρες οι
οποίες να έχουν ελεύθερο πλάτος 0,65 m και ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,00 m. Τα λειτουργικά διάκενα μεταξύ κάσας και φύλλου θύρας κυμαίνονται μεταξύ 6 mm και 10 mm.
Οι θύρες των ανελκυστήρων διακρίνονται σε:
• Χειροκίνητες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς ανελκυστήρες.
• Ανοιγόμενες οι οποίες ανοίγουν με το χέρι και κλείνουν με τη βοήθεια ελατηρίων.
• Αυτόματες που χρησιμοποιούνται σε κτίρια με μεγάλη χρήση του ανελκυστήρα, γιατί
μειώνουν δραστικά τον χρόνο αποβίβασης και επιβίβασης των επιβατών.
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Ανοιγόμενη θύρα

Μηχανισμός αυτόματης θύρας

Αυτόματη θύρα

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποιες οι βασικές διαφορές μεταξύ υδραυλικών ανελκυστήρων και ανελκυστήρων έλξης;
2. Ποιος ο κινητήριος μηχανισμός των ανελκυστήρων έλξης;
3. Τι είναι ο επιτηρητής επιτάχυνσης και πώς λειτουργεί;
4. Πού βασίζεται η τεχνολογία VF και γιατί εφαρμόζεται;

Ανακεφαλαίωση
Υδραυλικοί ανελκυστήρες και ανελκυστήρες έλξης έχουν κοινά πολλά κατασκευαστικά και
δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεών τους.
Διαφέρουν βασικά ως προς τον τύπο μηχανισμού ανύψωσης του θαλάμου και άρα τις
απαιτήσεις ασφαλείας και ελέγχου που είναι συμβατές για τον καθένα.
Ουσιαστικά, οι πρόσθετες απαιτήσεις οφείλονται στην παρουσία κινητήρα, φρένου,
επιτηρητή επιτάχυνσης και την ύπαρξη τροχαλιοστασίου όπου απαιτείται.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Παρουσιάζεται και αναλύεται η ενδεδειγμένη και επιτρεπόμενη λειτουργία των
κρίσιμων, κατά τα πρότυπα, στοιχείων του εξοπλισμού μιας εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων.
Δίνεται η τυποποιημένη ορολογία και εξηγούνται οι βασικές έννοιες ως προς τη
δομή τους, την ασφάλειά τους, τα σημεία ελέγχου, συντήρησης και οι ενδεχόμενοι
κίνδυνοι καθώς και μέθοδοι αποτροπής.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα
Να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα επιτρεπόμενα όρια και τις τιμές διαστάσεων και επιδόσεων μια εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων
καθώς και τους ενδεχόμενους πιθανούς εγγενείς και μη κινδύνους που ίσως να
προκύψουν και να αποκτήσουμε την επάρκεια ώστε να εγκαθιστούμε, να ελέγχουμε και να συντηρούμε βάσει των απαιτήσεων των προτύπων που αφορούν.

Έννοιες-κλειδιά - Βασική ορολογία
Κυλιόμενη κλίμακα, πεζόδρομος, παλέτα, σκαλί, κτένια, χειρολισθήρας, γωνία κλίσης, ονομαστική ταχύτητα, διάταξη εκτροπής, ωφέλιμο φορτίο, φορτίο πέδησης.
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11.1 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα
Έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επιβατών και μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο φυσικό χώρο που εγκαθιστούνται οι κλασικές κλίμακες.
Δεν έχουν διάστημα αναμονής (εκτός κατά τη διάρκεια πολύ μεγάλης κίνησης).
Έχουν αθόρυβη λειτουργία και άνεση μετακίνησης.
Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και παρέχουν υψηλή απόδοση λειτουργίας.
Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση.
Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους σε συνδυασμό με τις πολλαπλές επιλογές διαστάσεων
και εξοπλισμού παρέχει εξαιρετική εικόνα που ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον της
εγκατάστασης.
Απόλυτη εφαρμογή σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, γραφεία, αεροδρόμια κ.τ.λ.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν ανθρώπους σε διάφορα επίπεδα
ύψους (κυλιόμενες κλίμακες) ή σε μεγάλες αποστάσεις στο ίδιο επίπεδο (κυλιόμενοι πεζόδρομοι, ειδικά όταν οι άνθρωποι μεταφέρουν φορτία, π.χ. αεροδρόμια) ή για την περιήγησή τους ανάμεσα από εκθέματα ακόμη και στο ύπαιθρο (weatherproofed for outdoor
use).
Ιδανική λύση σε κτίρια με έντονη επιβατική κίνηση, όπως αεροδρόμια, σταθμοί λεωφορείων, τρένων, ακόμα και για μεγάλες αλυσίδες σούπρ μάρκετ ή πολυώροφων πολυκαταστημάτων.
Η εγκατάστασή τους χαρακτηρίζεται από ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια, αφού δεν
υπολείπονται σε μέτρα ασφαλείας, βάσει των προτύπων ΕΝ 115.
Το 2004 υπολογίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 30.000 κυλιόμενες σκάλες και
ότι οι άνθρωποι έκαναν χρήση τους πάνω από 90 δισεκατομμύρια φορές κάθε χρόνο.
Οι κυλιόμενες σκάλες έχουν διάφορες ταχύτητες, από 28 έως 55 μέτρα ανά λεπτό.
Για να αντιληφθούμε τη μεταφορική τους ικανότητα υπολογίζεται ότι κυλιόμενες σκάλες που κινούνται με πάνω από 44 μέτρα ανά λεπτό μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 10.000 άτομα σε μία ώρα.
Οι κυλιόμενες σκάλες είναι τελείως ακατάλληλες για χρήση από άτομα με σοβαρές
κινητικές αναπηρίες, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν από τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
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Το ίδιο ισχύει και για τις μεταφορικές ταινίες προσώπων, ιδιαίτερα όπου αυτές έχουν
μεγάλες κλίσεις (π.χ. σε πολυκαταστήματα). Πρόσφατα καθιερώθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο και πρόστιμα για κυλιόμενες κλίμακες και πεζόδρομους μέσω της Υ.Α. Αριθ. οικ.
3562/398-Π.Δ.765/Β/2013-04-03:
«Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία, τον περιοδικό έλεγχο και τη
συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων» που βασίζονται στις
απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:
ΕΛΟΤ ΕΝ 115.01:2008 +Α1:2010. Ασφάλεια κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων
πεζόδρομων - Μέρος1: Κατασκευή και εγκατάσταση.
ΕΛΟΤ ΕΝ 115.02 2011. Ασφάλεια κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων
- Μέρος 2: Κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων. Σκοπός είναι η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για
τις εγκαταστάσεις των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων οι οποίες αποτελούν ανυψωτικές μηχανοκίνητες εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς προσώπων και οι οποίες οφείλουν
και πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη ασφαλείας.
Καθίστανται επίσης υποχρεωτικές:
1. Η διενέργεια Αρχικού Ελέγχου τύπου A σε νέες κυλιόμενες κλίμακες ή πεζόδρομους
που τίθενται για πρώτη φορά σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης με ευθύνη του ιδιόκτητη/διαχειριστή της εγκατάστασης από Αναγνωρισμένο
Φορέα Ελέγχου, ώστε να επαληθευτεί η ορθή εγκατάσταση και να διαπιστωθεί η
ασφαλής λειτουργία τους.
2. Η διενέργεια Αρχικού Ελεγχου τύπου A1 σε υφιστάμενες κυλιόμενες κλίμακες ή πεζόδρομους, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
με ευθύνη του ιδιόκτητη/διαχειριστή της εγκατάστασης, από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία τους.
3. Η διενέργεια ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου σε όλες τις κυλιόμενες κλίμακες ή πεζόδρομους με ευθύνη του ιδιόκτητη/διαχειριστή της εγκατάστασης, από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώνεται η ασφαλής λειτουργία τους.
4. Η υποχρεωτική τακτική συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων, με
συχνότητα η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και βάσει του συμβολαίου συντήρησης, το
οποίο συνάπτεται υποχρεωτικά μεταξύ του ιδιοκτήτη/διαχειριστή της εγκατάστασης και του υπεύθυνου συντηρητή.
Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου κυλιόμενων κλιμάκων και
κυλιόμενων πεζόδρομων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.
Όσον αφορά στις κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων
κυλιομένων κλιμάκων ή πεζόδρομων που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα, υπάρχει για κάθε
παράβαση πρόστιμο από 1.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ στον εγκαταστάτη ή συντηρητή που δεν τηρεί της υποχρεώσεις που προκύπτουν επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως
5.000 ευρώ.
Το 2010 δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 115-2:2010.
Ορίζει μια κοινή προσέγγιση και περιγράφει σαφείς διαδικασίες για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων ασφάλειας σε υφιστάμενες μονάδες.
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Βάσει εκτιμήσεων κινδύνου, το πρότυπο αυτό κατηγοριοποιεί διάφορους κινδύνους
και επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς επίσης απαριθμεί τους κινδύνους και τα διορθωτικά
μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν βήμα προς βήμα.
Οι νέες τεχνολογίες και οι κοινωνικές προσδοκίες οδήγησαν στη εξέλιξη της τεχνολογίας σχετικά με την ασφάλεια, η οποία βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/
ΕΚ για τα μηχανήματα (επίσης στις 89/655/ΕΟΚ, 95/63/ΕΚ και 2001/45/ΕΚ), στην
οδηγία ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (85/374/ΕΟΚ) και στην οδηγία για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων για της καταναλωτές (2001/95/ΕΚ).
Για της σκοπούς της νομοθεσίας νοούνται ως:
• «κυλιόμενη κλίμακα»: Μηχανοκίνητη, με κλίση, συνεχώς μετακινούμενη σκάλα, η
οποία χρησιμοποιείται για την άνοδο ή την κάθοδο προσώπων και στην οποία η
επιφάνεια που μεταφέρει τον χρήστη (π.χ. σκαλοπάτια) παραμένει οριζόντια.
• «κυλιόμενος πεζόδρομος»: Μηχανοκίνητη εγκατάσταση για τη μεταφορά προσώπων, στην οποία η επιφάνεια που μεταφέρει τον χρήστη παραμένει παράλληλη στην
κατεύθυνση της κίνησης και είναι συνεχής (π.χ. παλέτες, ιμάντας).

11.2 Ορολογία – Ορισμοί
Με βάση τα σχετικά ανωτέρω πρότυπα εφαρμόζονται τα παρακάτω:
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11.3 Κρίσιμες διαστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 115.01:2008
+ Α1:2010.
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11.4 Οικογένεια προτύπων EN 115 «Ασφάλεια κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων»
• Μέρος 1: Κατασκευή και Εγκατάσταση, κυκλοφόρησε το 2008.
• Μέρος 1: Τροπολογία 1, κυκλοφόρησε το 2009.
• Μέρος 2: Κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων σχετικών εγκαταστάσεων, κυκλοφόρησε το 2010.
• Μέρος 3: Συσχέτιση του EN 115: 1995 με τις τροποποιήσεις του EN 115-1: 2008,
που δημοσιεύθηκε το 2009.

11.4.1 Τυποποιητικά δομικά κείμενα
Το EN 115-1: 2008 αναθεωρήθηκε προκειμένου να συμμορφωθεί και να ενσωματώσει
τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των μηχανών (2006/42/ΕΚ), να υπάρξει
συμβατότητα με τους παγκόσμιους κωδικούς κυλιόμενων κλιμάκων ISO/TC178/WG 5, να
συμπεριλάβει τις απαιτήσεις για την ορθή και ασφαλή συντήρηση των εγκαταστάσεων
(βάσει του EN 13015), να συμπεριλάβει τις ερμηνείες των CEN/TC10/WG2 1995-2003,
καθώς και να καταρτήσει σχετικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των πιθανών κινδύνων που
ενδεχομένως θα εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων (σύμφωνα με το ISO 14798).

11.4.2 Δομή του EN 115-1 2008
Πεδίο εφαρμογής.
Κανονιστικές αναφορές.
Όροι και ορισμοί - Σύμβολα και συντμήσεις.
Κατάλογος των σημαντικών κινδύνων.
Απαιτήσεις ασφάλειας ή/και προστατευτικά μέτρα.
Επαλήθευση των απαιτήσεων ασφάλειας και προστατευτικά μέτρα.
Πληροφορίες για τη χρήση.
Κανονιστικά προσαρτήματα
Παράρτημα Α: Κατασκευαστικό περιβάλλον.
Παράρτημα Β: Ηλεκτρονικά εξαρτήματα – αποκλεισμός αστοχιών.
Παράρτημα C: Σχεδιασμός και αξιολόγηση των κυκλωμάτων αποτροπής κινδύνου.
Παράρτημα D: Δ
 οκιμές αστοχίας για τα κυκλώματα ασφαλείας που περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Παράρτημα G: Σήμανση ασφαλείας για τους χρήστες των κυλιόμενων εγκαταστάσεων.
Παράρτημα Ι: Α
 παιτήσεις για κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενους πεζόδρομους που
προορίζονται να μεταφέρουν καρότσια αγορών και χειράμαξες μεταφοράς αποσκευών.
Ενημερωτικά προσαρτήματα
Παράρτημα E: Κατευθυντήριες υποδείξεις για τα κυκλώματα ασφαλείας.
Παράρτημα ΣΤ: Παραδείγματα πιθανών δυναμικών δοκιμών στρέψης για τα σκαλοπάτια/παλέτες.
Παράρτημα H: Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.
Παράρτημα Ι: Προσδιορισμός των αντιολισθητικών ιδιοτήτων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Παράρτημα Κ: Προσδιορισμός των ιδιοτήτων ολίσθησης των υποδημάτων στα σοβατεπιά.
Παράρτημα L: Απαιτήσεις και ερμηνεία του EN 115-1: 2007.
Παράρτημα ZA: Συσχέτιση με την Οδηγία 98/37/ΕΚ (ασφάλειας μηχανών με ισχύ έως
το 2009).
Το παράρτημα ZB: Σχέση με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (ασφάλειας μηχανών).

11.4.3 Φιλοσοφία του EN 115-1 2008
Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τις κυλιόμενες σκάλες και τους κυλιόμενους πεζόδρομους, προκειμένου να διασφαλίσει τους
ανθρώπους και τα αντικείμενα έναντι κινδύνων ατυχήματος κατά την εγκατάσταση, τη
λειτουργία, τη συντήρηση και την επιθεώρηση εργασίας.
Κυλιόμενες σκάλες βάσει EN 115 (ορισμός): Συνεχώς κινούμενη κλίμακα, η οποία χρησιμοποιείται για την άνοδο ή την κάθοδο προσώπων και στην οποία η επιφάνεια που μεταφέρει τον χρήστη (π.χ. σκαλοπάτια) παραμένει οριζόντια.
Δεν συνιστάται η χρήση κυλιόμενων κλιμάκων ως τακτικά ή εξόδους κινδύνου.
Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας για όλους τους τύπους και τις χρήσεις των
κυλιόμενων κλιμάκων.

11.4.4 EN 115-1 2008 Όροι και ορισμοί
Ονομαστική ταχύτητα: Ταχύτητα της κίνησης των σκαλοπατιών/παλετών και χειρολισθήρων χωρίς συνθήκες φόρτισης.
Κανονική ταχύτητα: Ταχύτητα της κίνησης των σκαλοπατιών/παλετών και χειρολισθήρων υπό κανονικές συνθήκες φόρτισης.
Ωφέλιμο φορτίο: Φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός (χωρητικότητα).
Δομικό φορτίο: Φορτίο για το οποίο είναι σχεδιασμένη η δομική κατασκευή της εγκατάστασης.
Φορτίο πέδησης: Φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί το σύστημα φρένων να σταματά
την κυλιόμενη σκάλα/πεζόδρομο.
Σαφής καθορισμός των ηλεκτρικών συστημάτων/συσκευών ασφαλείας και κυκλωμάτων ασφαλείας/κυκλωμάτων πρόληψης αστοχίας.
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11.4.5 EN 115-1 2008 Βασικές παραδοχές
Υποστηρικτική δομή εκτροπής (1/750) για όλους.
Ρυθμός επιβράδυνσης για την πέδηση κάτω από 1m/s2.
Συντελεστής ασφαλείας 5 (με 5000 N/m2) για ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης της
κίνησης μεταξύ των φρένων και σκαλοπατιών/παλετών.
Καθορισμός ακτίνας καμπυλότητας ανάλογα με την ταχύτητα και την κλίση.
Διάταξη κιγκλιδώματος ασφαλείας:
• Λαμβάνονται μέτρα για την αποθάρρυνση της αναρρίχηση από τις εξωτερικές επιφάνειες.
• Συσκευή περιορισμένης πρόσβασης και αντιολησθητική συσκευή.
Παγίδευση μεταξύ σοβατεπιού και σκαλοπατιών. Παραμέτροι αποφυγής που ορίζονται:

• Οδηγός εκτροπής.
• Μέγιστη παραμόρφωση του σοβατεπιού.
• Διάκενο μεταξύ μεταξύ σοβατεπιού και σκαλοπατιών.
• Συντελεστής τριβής μεταξύ του σοβατεπιού και των παπουτσιών.
Πρόσθετες στρεπτικές δοκιμές για τα σκαλοπάτια και τις παλέτες.
Οριζόντια ανοχή σκαλοπατιού στην περιοχή χρήστη της τάξης ±1%.
Ασφαλές έρεισμα στις επιφάνειες του πέλματος (π.χ. acc. Με DIN 51130).
Όριο πλάτους παλετών 1,65 m (για κλίση έως 6°).
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Συκευή εξακρίβωσης απουσίας σκαλοπατιού/παλέτας.
Χειριστήριο έκτακτης ανάγκης από τη γραμμή των κτενιών.
Διακόπτης καλύμματος δαπέδου επιθεώρησης (λειτουργία σε κατάσταση ελέγχου μετά
την αφαίρεση του καλύμματος).
Συσκευή παρακολούθησης φρένων.
Συσκευή παρακολούθησης της ταχύτητας του χειρολισθήρα. Διακόπτης για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επαναξιολόγηση της θέσης του.

11.4.6 EN 115-1 2008 Κανονιστικό Παράρτημα Α (περιβάλλων χώρος εγκατάστασης)
Σαφής περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου.
Για παράδειγμα, όπου υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με την
εξωτερική άκρη της κουπαστής (χειρολισθήρα) κατά την έξοδο και να βρεθούν υπό επικίνδυνη κατάσταση, όπως ανατροπή πάνω από το κιγκλίδωμα ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
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11.4.7 EN 115-1 2008 Κανονιστικά παραρτήματα για τα ηλεκτρικά συστήματα
Παράρτημα Β: Ηλεκτρονικά εξαρτήματα – Αποφυγή αστοχιών.
Παράρτημα Γ: Σχεδιασμός και αξιολόγηση κυκλωμάτων ασφαλείας.
Παράρτημα Δ: Δοκιμές αστοχίας για τα κυκλώματα ασφαλείας που περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

11.4.8 EN 115-1 2008 Κανονιστικό Παράρτημα G
Σήμανση Προστασίας (π.χ. δεν επιτρέπονται καθίσματα μεταφοράς ανθρώπων).

11.4.9 EN115-1 2008 Παράρτημα H (ενημερωτικό)
Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και τον σχεδιασμό των κυλιόμενων κλιμάκων και
κυλιόμενων πεζόδρομων (αναθεώρηση).
Μέγιστη χωρητικότητα που προσδιορίζεται με βάση τον υπολογισμό των χρηστών.
Κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενοι πεζόδρομοι για δημόσιες μεταφορές.
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11.4.10 EN 115-1 2008 Παράρτημα Ι (προδιαγραφές)
Απαγορεύεται η χρήση τρόλεϊ και οι χειράμαξες μεταφοράς αποσκευών σε κυλιόμενες σκάλες.
Απαιτήσεις και παράμετροι ασφάλειας για καρότσια αγορών και χειράμαξες μεταφοράς αποσκευών για τη μετακίνηση σε κυλιόμενους διαδρόμους.
(Κατάλληλη σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1929-2 και το πρότυπο EN 1929-4).

11.4.11 EN 115-1 2008 Παράρτημα (ενημερωτικό). Χαρακτηριστικά ολίσθησης
Παράρτημα J
Ορισμός των αντιολισθητικών ιδιοτήτων για σκαλοπάτια, παλέτες, κτένια και επιφάνειες εξόδου.
Παράρτημα Κ
Προσδιορισμός της ιδιότητας ολίσθησης των υποδημάτων στα σοβατεπιά.

11.4.12 Επικαιροποιήσεις-Αντικαταστάσεις (2009 τροποποιήση 1-PESSRAE)
Έχουν αντικατασταθεί:
1. το EN 954-1: 1996 για την ασφάλεια μηχανών με το PESSRAΕ (Programmable
electronic systems in safety related applications-Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά συστήματα που σχετίζονται με εφαρμογές ασφάλειας) και
2. το EN ISO 13849-2: 2003 για την Ασφάλεια μηχανών με το EN 62061 για τη λειτουργική ασφάλεια των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά
συστημάτων ελέγχου της ασφάλειας.
Αντικαθίστανται οι παρακάτω απαιτήσεις:
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με τις ακόλουθες:
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11.5 Πρότυπο 115-2
Συστάσεις για την αναβάθμιση της ασφαλούς λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων
και πεζόδρομων στην Ε.Ε. – Αξιολόγηση των κινδύνων (Risk Assessment)

Περιγραφή του κινδύνου
Επιβλαβή υλικά όπως αμίαντος είναι επενδύσεις πέδησης, ρελέ ή επικαλύψεις.
Υπάρχει κίνδυνος εκπομπής ινών αμιάντου στον αέρα.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Κατάργηση των επιβλαβών υλικών που υπόκεινται σε αποσύνθεση (π.χ. αντικατάσταση
υλικού τακακιών φρένων) και προειδοποιητικό σήμα που δηλώνει ότι οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να διεξάγονται παρά μόνο τα επιβλαβή υλικά έχουν έχουν αφαιρεθεί (5.1
EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Περιοχές εισόδου και οι αντίστοιχες επιφάνειες βαδίσματος μπορεί να μην παρέχουν πάντα
ασφαλή βάση βαδίσματος, δεδομένης της λειτουργίας και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Παροχή ασφαλών επιφανειών βάσης του πέλματος στις ζώνες εξόδου και βαδίσματος
(5.3.1 και 5.7.1 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Κίνδυνος παγίδευσης λόγω ύπαρξης μη αποδεκτού διακένου μεταξύ σκαλοπατιών/παλετών και σοβατεπιού.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκαταστήστε εκτροπείς/αποστάτες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα (5.5.3 EN
115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Αυξημένος κίνδυνος αντικειμένων/εξοχών να παγιδευτούν λόγω υπερβολικών κενών μεταξύ των σκαλοπατιών ή παλετών.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Μείωση του χάσματος σε ένα αποδεκτό επίπεδο (5.3.4 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Η έλλειψη σκαλοπατιών ή παλετών μπορεί να έχει σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες
συνέπειες.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκαταστήστε τουλάχιστον δύο συσκευές παρακολούθησης για την απουσία σκαλοπατιών
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ή παλετών. Μία στην περιοχή της εισόδου και την άλλη στην περιοχή της εξόδου (5.3.5
EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Για τη διακοπή και την επανεκκίνηση οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται είναι να
υπάρχουν δύο ανεξάρτητες ηλεκτρικές συσκευές. Εάν υπάρχει μόνο ένα ρελέ, τυχόν αστοχία του μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Τοποθετήστε ένα δεύτερο ανεξάρτητο όργανο για τη διακοπή της τροφοδοσίας (5.4.1 και
5.4.2.3 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Εάν η κυλιόμενη σκάλα ή ο πεζόδρομος σταματήσουν απροσδόκητα, οι χρήστες μπορεί
να χάσουν την ισορροπία τους εάν η απόσταση ακινητοποίησης (ρυθμός πέδησης) είναι
πολύ μικρή.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εφαρμόζουμε ένα σύστημα πέδησης που πληροί τις απαιτήσεις απόσταση ακινητοποίησης
κατά την πέδηση (5.4.2.6 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Κατά την έξοδο, τα άτομα μπορεί να έρθουν σε επαφή με το εξωτερικό άκρο της κουπαστής, με αποτέλεσμα την έλξη τους απ’ αυτήν και την πτώση τους πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Αύξηση του ύψους της κατασκευής στήριξης του σταθερού κιγκλιδώματος στην περιοχή
του κινδύνου (5.13.1.6 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Η αναρρίχηση στα πλαϊνά προστατευτικά κιγκλιδώματα από την εξωτερική πλευρά μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Κατασκευή αντι-αναρριχητικού εξοπλισμού στην εξωτερική πλευρά των κιγκλιδωμάτων
(5.5.2.3 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Υπερβολικά μεγάλο κενό μεταξύ της κινούμενης χειρολαβής και του προφίλ του κιγκλιδώματος μπορεί να προκαλέσει παγίδευση δακτύλων.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Δημιουργία κατάλληλων ανοχών που δεν προκαλούν παγίδευση (5.6.2 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Αν δεν υπάρχει προστατευτική διάταξη στα σημεία εισόδου (επιστροφής) της κινούμενης
χειρολαβής μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων στην περίπτωση που
δεν σταματήσει η κίνησή της.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκατάσταση προστατευτικών διατάξεων και ηλεκτρικού εξοπλισμού σταματήματος της
χειρολαβής (5.6.3.1 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Ακατάλληλη εμπλοκή μεταξύ των κτενιών και των σκαλοπατιών ή παλετών μπορεί να οδηγήσει σε εγκλωβισμό ποδιού.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Παροχή κτενιών που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε εάν αντικείμενο τείνει να παγιδευτεί να
εκτρέπονται κατάλληλα τα κτένια ώστε να παραμένουν σε ορθή εμπλοκή με τα αυλάκια
των σκαλοπατιών είτε να σταματά η κίνηση της εγκατάστασης.
Τοποθέτηση ηλεκτρικής επαφής που σταματά τη μονάδα σε αυτή την περίπτωση
(5.7.2 και 5.7.3 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Υπερβολικά μεγάλη απόσταση μεταξύ κτενιών και αυλακιών διαδοχικών σκαλοπατιών/
παλετών λόγω σοβαρής οριζόντιας κλίσης του σκαλοπατιού μπορεί να οδηγήσει σε εγκλωβισμό.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Τοποθέτηση ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας ανίχνευσης της κλίσης σε κατάλληλη απόσταση πριν από τη διεπιφάνεια σκαλοπατιού-κτενιών (5.7.4 και 5.7.3 EN 115-2).
273

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Περιγραφή του κινδύνου
Όταν ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκτελεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής στην περιοχή
εισόδου ή εξόδου θα μπορούσε να παγιδευτεί και να κινδυνεύσει εάν δεν εξασφαλίζεται
ικανοποιητικός χώρος.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκατάσταση συσκευής (π.χ. φωτοκύτταρου) για την ανίχνευση προσέγγισης ατόμου στην
επικίνδυνη ζώνη.
Η κανονική λειτουργία και η λειτουργία επιθεώρησης πρέπει να διακόπτονται εάν εντοπιστεί άτομο εντός αυτής της ζώνης (5.8.2 και 5.7.3 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Ο ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε μη ασφαλείς συνθήκες
εργασίας.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εξασφαλίστε μία ή περισσότερους ρευματοδότες φωτισμού εντός των μηχανοστασίων. Σε
περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής η ένταση του φωτός πρέπει
να είναι τουλάχιστον 200 lux (5.8.4 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός που εργάζεται στο μηχανοστάσιο (εισόδου ή εξόδου) θα
μπορούσε να τραυματιστεί αν δεν υπάρχει διακόπτης επείγοντος σταματήματος του εξοπλισμού.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκατάσταση διακόπτη διακοπής έκτακτης ανάγκης στα μηχανοστάσια. Aναφορά στο
5.8.5 EN 115-2.

Περιγραφή του κινδύνου
Ανεπαρκής μόνωση ή/και αστοχία μόνωσης που προκαλεί επαφή ατόμου με ενεργούς
αγωγούς ή μέρη υπό τάση. Αυτό περιλαμβάνει επίσης μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας,
λόγω απουσίας ενός κεντρικού διακόπτη.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εξασφάλιση προστασίας από την ηλεκτροπληξία με κατάλληλη μόνωση του ηλεκτροφόρου
εξοπλισμού και παροχή απαραίτητης γείωσης.
Προστασία της μονάδας από ακούσια θέση σε λειτουργία με την εγκατάσταση ενός κεντρικού διακόπτη που μανταλώνει στη θέση διακοπής (5.11.1.3, 5.11.2, 5.13.3 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Η απουσία διακόπτη με τον οποίο κάποιος χρήστης μπορεί σταματήσει τη λειτουργία της
κυλιόμενης σκάλας ή του πεζόδρομου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εγκυμονεί κινδύνους.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Παροχή διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο πάνω ή κοντά στα πλατύσκαλα (5.12.1 EN 115-2).

Περιγραφή του κινδύνου
Κτιριακά εμπόδια, όπως τοίχοι, πυλώνες, διασταυρώσεις πατωμάτων ή διασταυρούμενες
κυλιόμενες σκάλες/πεζόδρομοι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκατάσταση κατάλληλων εκτροπέων/αποτροπέων σύγκρουσης (5.13.1.1, 5.13.1.2,
5.13.1.3 EN 115-2).
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Περιγραφή του κινδύνου
Εάν ένα πρόσωπο σκόπιμα κάνει κακή χρήση της κυλιόμενης σκάλας, χρησιμοποιώντας
τη για τη μετακίνηση ενός καλαθιού αποσκευών, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους
υπόλοιπους χρήστες.

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
Εγκατάσταση κατάλληλων εμποδίων που θα αποτρέπουν την πρόσβαση σε καρότσια αποσκευών και ταυτόχρονα δεν θα εμποδίζουν την απρόσκοπτη διέλευση των χρηστών (5.15
EN 115-2).

11.6 Λίστα ελέγχου για την επιθεώρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων
Η λίστα του Παραρτήματος 1 αποτελεί ένα πλήρες και τεκμηριωμένο εργαλείο όχι
μόνο για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αλλά και για την κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας και του ρόλου τμημάτων και στοιχείων του εξοπλισμού στην κατεύθυνση αυτή.
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Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης/αυτοαξιολόγησης
1. Ποια τα βασικά δομικά στοιχεία εξοπλισμού μιας κυλιόμενης κλίμακας;
2. Ποιοι οι βασικόι εγγενείς κίνδυνοι που προκύπτουν από τον εξοπλισμό μιας
εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων;
3. Σε μια εγκατάσταση κυλιόμενης κλίμακας προβλέπεται ύπαρξη συσκευής ακαριαίας πέδησης και πότε;
4. Ποιος ο επιτρεπόμενος ρυθμός πέδησης μιας εγκατάστασης;
5. Ποιοι κίνδυνοι οφείλονται σε αντικανονική χρήση του εξοπλισμού και ποια τα
μέτρα αποτροπής τους;
6. Ποια τα στοιχεία και τα εξαρτήματα ασφάλειας μιας εγκατάστασης και ποια
η χρήση τους;
7. Ποια τα βασικά σημεία ελέγχου μιας εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων και
πεζόδρομων;

Ανακεφαλαίωση
Οι εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων έχουν αυξητική τάση εφαρμογής.
Επομένως, οι αρχές λειτουργίας, τα δομικά στοιχεία του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, οι επιτρεπόμενες τιμές λειτουργικών τους μεγεθών και διαστασιολόγησης των κατασκευαστικών τμημάτων τους είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να προβλεθούν
αστοχίες και να αποτραπούν επικίνδυνες καταστάσεις ανεξάρτητα από την προέλευσή
τους.
Τα πρότυπα ΕΝ 115.1 & 2 παρέχουν επ’ αυτού όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις
σχεδιασμού, εγκατάστασης, βελτιστοποίησης, ελέγχου και συντήρησης νέων αλλά και υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
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KATAΡΤΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ανελκυστήρων
ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• Ευρωπαϊκά κανονιστικά κείμενα - Νομολογία - Πρότυπα - Δομή και
ιεράρχηση των κειμένων
• Απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο για την κατανόηση των απαιτήσεων
των προτύπων που αφορούν ανελκυστήρες
• Πρότυπα εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων/πεζοδρόμων - Εξέλιξη, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις
• Εφαρμογή απαιτήσεων των προτύπων στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων
• Εφαρμογή απαιτήσεων των προτύπων στις εγκαταστάσεις
κυλιόμενων κλιμάκων/πεζοδρόμων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
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