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 بسمه تعالی

 

 میلیمتر و باالتر 8محاسبات آسانسورهای الکتریکی با سیم بگسل به قطر 

 شماره صفحه                   فهرست مطالب                                              

  9                                                                                              الف ( اطالعات اولیه :

         9                                                                                        اطالعات اولیه کابین -

   4                                                  اطالعات اولیه سیستم تعلیق ) آویزان و متحرک ( -

 7                                                                           ریل های کابین اولیه اطالعات -

    51                                                                       اطالعات اولیه موتور و متعلقات -

 55                                                                                         : ب ( محاسبات آسانسور

 55 های فوالدی ) سیم بگسل ها (هت بدست آوردن ضریب اطمینان طنابمراحل انجام محاسبات الزم ج -

 51                                               مراحل انجام محاسبات الزم جهت موتور و گیربکس -

   54                   مراحل انجام محاسبات جهت نیروی کشش سیم بگسل و شیار فلکه موتور -
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 53                                مراحل انجام محاسبات الزم جهت نیروی تنش در ریل های کابین -

   14                            مراحل انجام محاسبات الزم جهت نیروهای وارد بر کف و سقف چاه -

 17                                                                                                      ج ( پیوست ها :

 17                                  طریقه محاسبه سرعت خطی فلکه موتور بر حسب متر بر ثانیه -

 13                                        زیر برش ) اندرکات ( یا (   β  طریقه محاسبه زاویه بتا ) -

 95                                                                         ( αطریقه محاسبه زاویه آلفا )   -
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 41                                                                     5شماره  نمونه محاسبات انجام شده -

 43                                                                     1نمونه محاسبات انجام شده شماره  -
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 *********************************************  اطالعات اولیه الف ( 

 اولیه کابین :اطالعات 

 تعداد توقف  ) به عدد ( -

 که جدول آن به پیوست آمده است . ظرفیت کابین ) به نفر ( -

 کیلوگرم در نظر گرفته میشود . 71میباشد و وزن هر نفر  Q) به کیلوگرم ( که نماد آن ظرفیت وزنی کابین  -

 میباشد . Pوزن کابین ) به کیلوگرم ( که نماد آن  -

 ظرفیت آن است که بصورت زیر محاسبه میشود :وزن کابین تابعی از 

 

 فرمول وزن تقریبی کابین :

P = K*Q                  0.8        و<K<1.5      

 میباشد . iضریب تبدیل سیم بگسل بندی ) بدون واحد (  که نماد آن  -

 میباشد . aضریب نوع ترمز ایمنی ) بدون واحد ( که نماد آن  -

 پاراشوت ( بشرح ذیل است :ضریب ترمز ایمنی ) 

 میباشد."    a = 10 " الف( اگر پاراشوت از نوع تدریجی باشد

 میباشد. "  a = 25 "  ب( اگر پاراشوت از نوع آنی یا لحظه ای غیر غلطکی باشد

 " میباشد. a = 15ج ( اگر پاراشوت از نوع آنی با اثر ضربه گیر یا لحظه ای غلطکی باشد " 

 میباشد . Vسرعت خطی کابین  ) برحسب متر برثانیه ( و نماد آن  -

 

 ) شماتیک سیم بگسل بندی (

 

 

 

 برای مثال :

 

 
ش تعداد توقف آسانسور توقف 4

م خ صا ت  اب
ک

ن
ی
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 ظرفیت کابین نفر 6

Q = 450 Kg )ظرفیت کابین )برمبناي وزن 

P = 550 Kg وزن کابین 

i = 1 
 

 ضریب تبدیل بکسل بندي

a = 10 نوع ترمز ایمني)پاراشوت( تدریجي 

V = 1 m/s سرعت آسانسور 

 

 ) آویزان و متحرک (اطالعات اولیه سیستم تعلیق 

***************************** 
 میباشد . n) سیم بگسل ها ( که نماد آن  رشتهتعداد طناب های فوالدی برحسب  -

 میباشد . dقطر طناب های فوالدی برحسب میلیمتر ) سیم بگسل ها ( که نماد آن  -

 میباشد . Hrطول طناب فوالدی معلق ) آویزان ( بر حسب متر که نماد آن  -

 

 اب فوالدی معلقطول طنفرمول اندازه گیری 

 روش اول :

H3 –Hr = H + H1+ H2  

 که در آن :

Hr  ) طول طناب فوالدی معلق ) آویزان = 

H  ) ارتفاع مسیر حرکت کابین ) تراولینگ = 

H1  =ارتفاع اورهد یا باالسری 

H2 )ارتفاع از زیر سقف چاه تا مرکز شفت فلکه موتور ) یا فلکه هرز گرد  اگر در سمت کابین قرار گرفته باشد = 

H3  سانتیمتر در نظر گرفته میشود ( 181= ارتفاع کابین و یوک ) بصورت پیش فرض 

H4  = Pitارتفاع چاهک = 

 

 روش دوم :

  H1  +Pit     =Hr+  9(*   تعداد توقف  - 5 )

 که در آن :

Hr  ) طول طناب فوالدی معلق ) آویزان = 

H1 ارتفاع اورهد یا باالسری = 

H4  = Pitچاهک = ارتفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شماتیک چاه آسانسور (
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یوتن بر میلیمتر مربع برحسب ن ( 5شماره )  از جدول یا حداقل بار پارگی سیم بگسل که  حداقل نیروی گسستگی طناب فوالدی -

(N/mm2 ) و نماد آنN . میباشد 

 میباشد. Mrبر حسب کیلوگرم و نماد آن  (  5دول شماره ) وزن هر یک متر طناب فوالدی یا جرم واحد سیم بگسل که از ج -

 

 

 (  : مشخصات فنی سیم بگسل ها 5جدول شماره ) 

 

 تعداد فلکه هرزگرد برحسب عدد درج میگردد. -

 ( میباشد.  η )  نوو  راندمان خالص فلکه هرزگرد که نماد آن -

 ذیل و با در نظر گرفتن پیش فرض های موجود عمل میکنیم : رابطهبرای محاسبه راندمان خالص فلکه هرزگرد به شرح 

 

  فرمول محاسبه راندمان خالص فلکه هرزگرد:

 هرزگرد فلکه خالص راندمان      =  511 -  هرزگرد فلکه راندمان کاهشی ضریب

 

درصد به  1هرزگرد اگر از بلبرینگ جهت چرخش فلکه هرزگرد استفاده شود " میبایست به ازای هر یک عدد فلکه ( الف 

 در نظر گرفته شود .  1.38عنوان ضریب کاهشی راندمان فلکه هرزگرد در نظر گرفته و راندمان خالص فلکه هرزگرد  

درصد به  4اگر از رول برینگ جهت چرخش فلکه هرزگرد استفاده شود " میبایست به ازای هر یک عدد فلکه هرزگرد ( ب 

 در نظر گرفته شود .  1.33زگرد در نظر گرفته و راندمان خالص فلکه هرزگرد  عنوان ضریب کاهشی راندمان فلکه هر

درصد  51اگر از بوش یا یاتاقان جهت چرخش فلکه هرزگرد استفاده شود " میبایست به ازای هر یک عدد فلکه هرزگرد  ج ( 

 در نظر گرفته شود .   1.3رد  به عنوان ضریب کاهشی راندمان فلکه هرزگرد در نظر گرفته و راندمان خالص فلکه هرزگ

 

 59شماره  51شماره  55شماره  51شماره  3شماره  8شماره  شماره سیم بكسل

 13 12 11 10 9 8 ) میلیمتر ( قطر سیم بكسل

 80000 68400 57400 43000 38400 30400 ) نیوتن بر میلیمتر مربع (سلگحداقل بار پارگي سیم ب

 0.56 0.48 0.4 0.343 0.27 0.21 ) کیلوگرم بر متر(سلگجرم واحد سیم ب
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( میباشد " این زاویه میزان نشست یا خواب  α  زاویه پیچش طناب فوالدی بر حسب درجه محاسبه شده که نماد آن آلفا  ) -

ایست متناسب با درجه است که میب 581درجه و حداکثر  591سیم بگسل بر روی شیار فلکه میباشد که مقدار آن حداقل 

 انجام گردد. " ج (  بند پیوست  محاسبات  

( میباشد . این زاویه همان  β  یا زاویه  آندرکات که بر حسب درجه بوده و نماد آن بتا ) زیر برش شیار فلکه موتور زاویه  -

ه درجه میباشد ک 511درجه و حداکثر  31میزان درگیری یا گاز گرفتگی سیم بگسل با شیار فلکه است که مقدار آن حداقل 

 انجام میگیرد .بند ( ج "  پیوست متناسب با محاسبات 

متر وزن سیم  5( میباشد " وزن هر یک متر زنجیر جبران معادل وزن  Siوزن زنجیر جبران که واحد آن کیلوگرم و نماد آن )  -

 محاسبه میگردد:میباشد که از فرمول زیر معلق متر از تراول کابل  1.1ضربدر تعداد آنها بعالوه وزن معلق بگسل 

 

 فرمول وزن زنجیر جبران :

 ( = وزن زنجیر جبرانمعلق + ) تعداد سیم بگسل * وزن یک متر سیم بگسل  معلق  متر تراول کابل 1.1وزن 

 

 ( بدست می آید . 5 جدول شماره )  که وزن هر یک متر سیم بگسل از  یادآور میشویم 

 

 بشرح ذیل الزامیست  : شرایط نصب زنجیر جبران در یک پروژه آسانسوری

 

 درصد ظرفیت کابین باشد . 11بیشتر یا مساوی معلق اگر وزن مجموع سیم بگسل ها  –الف 

 کیلوگرم یا معادل وزن یک نفر باشد. 71بزرگتر یا مساوی معلق  اگر وزن مجموع سیم بگسل ها  –ب 

 متر باشد . 99فوت یا  511اگر طول مسیر حرکت کابین ) تراولینگ ( بیشتر از  –ج 

 توقف باشد . 51اگر تعداد توقف در یک پروژه آسانسوری بیشتر از  –د 

 

 بسیاری از اوقات به جهت ناچیز بودن وزن تراول کابل از درج و محاسبه آن صرفه نظر میشود همچنین " در گفتنی است در

 محاسبات وزن زنجیر جبران بشرح ذیل میباشد : " صورت استفاده از سیستم های تبدیل سیم بگسل بندی

 

Si = S * i 

 که در آن :

Si ران= وزن زنجیر جب 

S  =های معلقمتر سیم بگسل  یک مجموع  زنو 

i  =ریب تبدیل سیم بگسل بندی میباشدض 

 است.)   ( S1 = Sبوده و (  i  =5اگر سیستم سیم بگسل بندی یک به یک باشد " مقدار )   الف ( 

 است.  ) S2 = 2 * S ( بوده  ( i  =1اگر سیستم سیم بگسل بندی دو به یک باشد " مقدار )   ب ( 

 است . ( S3 = 3 * Sبوده و  )  ( i  =9اگر سیستم سیم بگسل بندی سه به یک باشد " مقدار )  ج (  

 

 برای مثال :

n = 4 
 

 تعداد طنابهاي فوالدي

ق
لی

تع
م 

ست
سی

ت 
صا

خ
ش

م
 

d = 10 mm قطر طناب فوالدي 

Hr = 14.33 m طول معلق طناب فوالدي 

N = 43000 N/mm2 حداقل نیروي گسستگي طناب فوالدي 

Mr = 0.343 Kg وزن هر متر طناب فوالدي 

 
1 

 
 تعداد فلکه هاي هرزگرد

η = 96 
 

 راندمان فلکه هرزگرد
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α = 161 Degree زوایه پیچش طنابهاي فوالدي 

β = 105 Degree زاویه زیر برش شیار فلکه رانش 

S1 = 0 Kg وزن زنجیر جبران 

 

 *****************************************ریل های کابین *اولیه اطالعات 

 نوع ریل کابین را مشخص میکنیم . -

شناسایی ریل ها در متداول ترین روش می توان با اندازه گیری ضخامت نوک تیغه ریل " نوع آن را مشخص نمود در رابطه با 

. 

ضخامت  T16میلیمتر و برای ریل  3ضخامت نوک تیغه  T9میلیمتر و برای ریل  1ضخامت نوک تیغه آن  T5مثال" برای ریل 

 گیری میباشد .قابل اندازه توسط کولیس میلیمتر است که  53نوک تیغه 

 قابل شناسایی میباشد .(  1 )و از جدول شماره Aمساحت سطح مقطع ریل کابین بر حسب میلیمتر مربع و با نماد  -

 قابل شناسایی میباشد . ( 1 )و از جدول شماره rشعاع  ژیراسیون  ریل کابین بر حسب میلیمتر و با نماد  -

 

 ( : مشخصات فنی ریل ها 1جدول شماره ) 

 T9 T16 نوع ریل

 1725 951 ) بر حسب میلیمتر مربع ( مساحت سطح مقطع ریل

 17.5 14 ) بر حسب میلیمتر ( شعاع ژیراسیون ریل

بر  (σ) سیکما   ST37 مقاومت كششي فوالد ریل

 370 370 حسب نیوتن بر میلیمتر مربع

 13.55 7.47 ) بر حسب کیلوگرم ( جرم واحد طول ریل
 

 شعاع  ژیراسیون  چیست ؟

اجسام میتوانند به دور محور خودشان دوران کنند " اگر این جسم متقارن باشد " مرکز ثقل آن همان مرکز دوران جسم به دور 

خودش میباشد ولی اگر جسم غیر متقارن باشد " مرکز ثقل اش با مرکز دوران اش غیر هم محور و متفاوت است که اختالف 

 یون میباشد .بین این دو خط " همان اندازه شعاع ژیراس

 

 

 

Y 

 

X                             
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 طریقه محاسبه شعاع ژیراسیون :

 مقدار شعاع ژیراسیون      =    ) مرکز ثقل جسم (       –      ) محوری که جسم مایل است به حول آن بچرخد (

 

) افقی و عمودی ( قابل عدد  Yو   Xراستای  1محوری که جسم مایل است به حول آن بچرخد نسبت به مرکز ثقل جسم در 

 ها قابل اندازه گیری است . Yها و  Xکه شعاع ژیراسیون در راستای محور پس میتوان نتیجه  گرفت  " گذاری میباشد  

ها مدنظر قرار میگیرد زیرا مقدار عددی آن بسیار کوچکتر از  Xشعاع ژیراسیون در راستای محور  در محاسبات آسانسور

یا  (   الندا    ژیراسیون کمتر باشد در مقدار )  زیرا هر چقدر مقدار شعاع  ؛ هاست Yشعاع ژیراسیون در راستای محور 

 ضریب الغری ریل تاثیر گذارتر است که نتیجتا" محاسبات تنش کمانش در ریل کابین از ضریب ایمنی باالتری برخوردار است .

 

 

 

 

 

 

 

Y 
 

 

 

 

 

 

X 

        
 

 

 هاYها >> شعاع ژیراسیون در راستای محور Xشعاع ژیراسیون در راستای محور 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbsnrbFg8cCFYNG2wodLg8HXQ&url=http://omraninfo.com/company/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1&ei=rHS6VcbmCION7QaunpzoBQ&psig=AFQjCNHLjXhA9kPy34XJWevhafS9GpSOAg&ust=1438368946119717
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که از نوع فوالد های کم کربن و  ST 52و   ST 37تحکام کششی ریل یا همان مقاومت کششی فوالد ریل که در دو نوع  اس -

که واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع و نماد آن  ، در آسانسور کاربرد زیادی دارد   ST 37نورد سرد ساخته شده اند . نوع 

 قابل برداشت است .(  1) ( بوده و از جدول شماره   σ سیکما )  

قابل (  1) میباشد و از جدول شماره   q(L) وزن هر متر ریل کابین یا جرم واحد طول ریل ، که واحد آن کیلوگرم و نماد آن  -

 برداشت است .

این طول بصورت تقریبی با طول چاه آسانسور برابری میباشد ؛   Lطول ریل یک طرف کابین که واحد آن  متر و نماد آن   -

 میکند ، که از رابطه زیر بدست می آید :

 : چاه  فرمول طول

 ول چاهط + عمق چاهک= طول مسیر حرکت کابین یا تراولینگ ارتفاع اورهد یا باالسری+

 

 فرمول طول ریل یک طرف کابین :

 * تعداد توقف ( = طول ریل یک طرف کابین 9ارتفاع چاهک + ) 

 

 براکت عمودی : 1حداکثر فاصله بین  -

میباشد ، که هر چه این فاصله کمتر باشد " میزان تنش کمانش در ریل کمتر  L(K)و نماد آن بوده این طول بر حسب میلیمتر 

لبته در شرایط  خاص و متر نباشد ، ا 5.1مطمعن تر است ولی توصیه میشود فاصله دو براکت بیشتر از طراحی سازه بوده و 

 ، که همان طول یک شاخه ریل است " در نظر گرفته شود . متر  1نباید بیشتر از  بعد از انجام محاسبات الزم  ،  

 برای مثال :

 
T9 

 
 نوع ریل کابین

ن
بی

کا
ي 

ها
یل

 ر
ت

صا
خ

ش
م

 

A = 951 mm2 مساحت سطح مقطع ریل کابین 

r = 14 mm شعاع ژیراسیون 

σ = 370 N/mm2 استحکام کششي ریل 

q(l) = 7.47 Kg  کابینوزن هر متر ریل 

L = 13.54 m طول ریل یک طرف کابین 

L(k) = 1800 mm  براکت عمودي 1حداکثر فاصله بین 

 

 *********************************یه موتور و متعلقات ******اطالعات اول

در (  نشان میدهند ، این عدد  μضریب اصطکاک بین سیم بگسل و شیار فلکه موتور " موو " میباشد که آن را با نماد ) -

 البته مقدار دقیق آن در کاتالوگ موتور اعالم میگردد.که میباشد  1.13دارد که برابر  طراحی مقدار ثابتی

 و واحد آن متر بر مجذور ثانیه میباشد . ( g )در نظر گرفته میشود و نماد آن   3.85شتاب ثقل زمین که   -

 ELECOMP نوع موتور اعالم میگردد ، مثال"  -

 ELECOMPنوع گیربکس اعالم میگردد ، مثال"  -

 برروی پالک مشخصات موتور در وضعیت آسنکرون مشخص شده است .  KW با نماد و  توان موتور که بر حسب کیلووات  -

 میباشد . Dقطر فلکه کشش موتور بر حسب سانتیمتر اعالم میگردد و نماد آن  -

میباشد  ولی در اغلب  موتورهای   η(m)   تور قابل مشاهده است و نماد آن راندمان الکتروموتور از روی کاتالوک مو -

 میباشد . 1.31الی  1.81مورد استفاده در صنعت آسانسور که از نوع  قفسه سنجابی آسنکرون  میباشند ؛ مقدار آن بین 

-  
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-  

-  

میباشد ؛ که با شرایط زیر مورد استفاده    η(g)  بکس قابل مشاهده است و نماد آن راندمان گیربکس از روی کاتالوک  گیر -

 قرار میگیرد :

 میباشد 1.71الی  1.1الف ( اگر گیربکس از نوع حلزونی باشد ؛ میزان آن بین 

 میباشد 1.3ب ( اگر گیربکس از نوع خورشیدی باشد ؛ میزان آن 

 در نظر گرفته میشود 5مقدار آن ج ( اگر موتور گرلس ) بدون گیربکس ( باشد ؛ 

البته میزان این اعداد بستگی مستقیم به جنس چرخدنده و طراحی موتور دارد ؛ هر چه مقدار راندمان گیربکس باالتر باشد " 

 چرخد و صدای کمتری تولید میکند  در هنگام آزاد شدن ترمز " فلکه بهتر می

 

 برای مثال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ = 0.09 
 

 ضریب اصطکاک
ت

قا
عل

مت
و 

ر 
و
وت

 م
ت

صا
خ

ش
م

 

 
Elecomp نوع الکتروموتور 

 
Elecomp نوع گیربکس 

 
5.5 Kw توان موتور 

D = 55 cm قطر فلکه رانش 

η(m) = 90 % بازده الکتروموتور 

η(g) = 55 % بازده گیربکس 
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 محاسبات آسانسورب ( 

 

 

 
 ها (سیم بگسلینان طناب های فوالدی ) انجام محاسبات الزم جهت بدست آوردن ضریب اطممراحل 

 
  گام اول  :

 ( میباشد. Sمحاسبه وزن سیم بگسل های معلق  برحسب کیلوگرم  که نماد آن )  

 

S = n * Mr * Hr 

 که در آن :       

n ) میباشد . = تعداد طناب فوالدی ) سیم بگسل 

Mr قابل برداشت است . ( 5 )= وزن هر یک متر طناب فوالدی بر حسب کیلوگرم که از جدول شماره 

Hr  در هنگامیکه کابین در پایین ترین طبقه قرار گرفته است .= طول طناب فوالدی معلق بر حسب متر 

 

  گام دوم :

 ( میباشد . F محاسبه نیروی کششی وارد بر هر طناب فوالدی بر حسب نیوتن که نماد آن )  

F=[(Q+P)/i+S)/n]*g 

 که در آن :

Q  * کیلوگرم  است که همان ظرفیت کابین میباشد. 71= تعداد نفرات 

P میباشد . = وزن کابین بر حسب کیلوگرم 

i . ضریب سیم بگسل بندی میباشد = 

S . وزن سیم بگسل های معلق بر حسب کیلوگرم میباشد = 

n . تعداد سیم بگسل ها میباشد = 

g   ( میباشد . 3.85= شتاب جاذبه ) عدد ثابت 

 

  گام سوم :

 :( است  s.fکه بدون واحد بوده و نماد آن ) محاسبه ضریب اطمینان  طناب های فوالدی 

s.f = N/ F 

s.f = Safety factor 

 

 که در آن :

N  ( حداقل نیروی گسستگی طناب فوالدی است  که واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع =N/mm2  بوده و از جدول شماره )  

 میباشد . قابل برداشت (  5)

F  که در گام دوم  محاسبه شده است . = نیروی کششی وارد بر هر طناب فوالدی است 
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 الزم به یادآوری است که شرایط پذیرش ضریب اطمینان مطابق با شرح ذیل میباشد :

 

 نصب پروژه آسانسوری  فقط  با یک رشته طناب فوالدی هرگز قابل پذیرش نمی باشد . الف ( 

رشته  باشد ، الزم است مقدار ضریب اطمینان آنها  1تعداد طناب های فوالدی نصب شده در پروژه آسانسوری فقط اگر  ب ( 

 برابر و یا بیشتر باشد . 53حداقل  

رشته و بیشتر باشد ، الزم است مقدار ضریب اطمینان آنها  9ج ( اگر تعداد طناب فوالدی نصب شده در پروژه آسانسوری 

   و یا بیشتر باشد .برابر  51حداقل 

     

 برای مثال :  

 محاسبه ضریب اطمینان

     

S=n*Mr*Hr= 19.661 Kg وزن سیم بکسل معلق 
 

     

F=[(Q+P)/i+S)/n]*g= 2500.7 N نیروي کششي وارد بر هر طناب فوالدي 
 

     

S.f=N/F= 17 
 

 ضریب اطمینان طنابهاي فوالدي
 

     
S.f > 12 OK 

 

 

 انجام محاسبات الزم جهت موتور و گیربکسمراحل 

  گام اول :

 ( میباشد . Zمحاسبه وزن مجموعه قاب وزنه بر حسب کیلوگرم که نماد آن ) 

 

Z = P +( q*Q) 

 

   √        – k  

 

0.8 < K < 1.5    میباشد . دامنه ضریب تعادل در آسانسور که 

 حاصل میگردد . q = 0.4در نظر گرفته شود ؛ نتیجتا" مقدار        K = 1.5     اگر          

 حاصل میگردد .  q = 0.4در نظر گرفته شود ؛ نتیجتا" مقدار        K = .8     اگر          

 در نظر میگیریم :  1.1(  را  qبصورت دایمی  ) ولی در اغلب محاسبات 

 

 Z = P + Q/2                                                در نتیجه :      

 پس داریم :

P وزن کابین بر حسب کیلوگرم = 

Q ظرفیت کابین بر حسب کیلوگرم = 

q   در نظر گرفته میشود . 1.1= ضریب تعادل که 

Z جرم وزنه تعادل و متعلقات آن بر حسب کیلوگرم = 
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  گام دوم :

 ( میباشد .  CSمحاسبه بار استاتیکی وارد بر محور گیربکس بر حسب کیلوگرم  که نماد آن)  

 

CS = { (P + Q + Z ) / i } + Si + S/i 

 

P وزن کابین بر حسب کیلوگرم = 

Q ظرفیت کابین بر حسب کیلوگرم = 

Z جرم وزنه تعادل و متعلقات آن بر حسب کیلوگرم = 

i  ضریب سیم بگسل بندی = 

S وزن سیم بگسل معلق = 

Si وزن زنجیر جبران = 

الزم به یادآوری است که وزن یک متر زنجیر جبران برابر است با وزن یک متر از تمام سیم بگسل ها به اضافه وزن نیم متر 

 از تراول کابل میباشد .

 

 ( وزن یک متر زنجیر جبران ) = ( وزن یک متر از تمام سیم بگسل ها)  +  (  وزن نیم متر تراول کابل) 

 

  گام سوم :

 ( میباشد. qمحاسبه بار غیر متعادل در سیستم ) بار لنگری ( بر حسب کیلوگرم که نماد آن ) 

 

q ={ {( P + Q - Z ) / i } - Si + S/i }/ η 

 

η  ) راندمان فلکه هرزگرد میباشد . ) نوو = 

 

  گام چهارم :

 .میباشد  ( Wبر حسب کیلووات که نماد آن )  آسانسورمحاسبه توان مورد نیاز برای موتور 

 

  

W=(q*V*g)/[η(m)η(g)*1000] 

q بار غیر متعادل بر حسب کیلوگرم = 

V سرعت خطی آسانسور یا سرعت نامی آسانسور بر حسب متر بر ثانیه = 

 تبدیل واحد توان بصورت  زیر  قابل  محاسبه میباشد :

W = kg * m/sec * N = Watt 

 نیوتن (* )متر بر ثانیه( *) کیلوگرم (= ) وات () 

 

 از آنجائیکه میدانیم :

در غیر اینصورت   بروی پالک مشخصات فنی موتور درج شده است بر حسب متر بر ثانیه ؛ آسانسور موتور سرعت خطی

) این رابطه بصورت کامل در پیوست آمده  را بر حسب متر بر ثانیه محاسبه کرد : موتوران با فرمول زیر سرعت خطی میتو

 است (

 

 سرعت خطی موتور آسانسور

  V({=9.54((*) نسبت دور موتور (*) قطر فلکه گیربکس برحسب سانتیمتر (* )  RPM/})دور موتور )  3111

 

    η(g) 1.1مقدار آن ما بین = راندمان گیربکس میباشد و مقدار آن در مشخصات فنی موتور و کاتالوگ آن ارائه میگردد  و 

 میباشد . 1.71الی 
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  η(m)   الی  1.81= راندمان موتورهای الکتریکی در مشخصات فنی موتور و کاتالوگ آن ارائه میگردد و مقدار آن ما بین

 میباشد . 1.31

 

وان موتور انتخابی ما ت بر حسب کیلووات محاسبه نمود و سپس با بعد از انجام محاسبات باال میتوان توان موتور مورد نیاز را

مقایسه کرد ؛ محاسبات ما در صورتی پاسخ صحیح دارد که توان موتور ه است " دکه بروی پالک مشخصات فنی درج گردی

 انتخابی ما از توان محاسبه شده بیشتر باشد .

 

 

 برای مثال :

 

 و شیار فلکه موتور مراحل انجام محاسبات الزم جهت نیروی کشش سیم بگسل
 در دو حالت نیروی کشش سیم بگسل و شیار فلکه ؛ مورد بررسی قرار میگیرند :

 حالت اول :بررسی 

برابر بار نامی در پایین ترین طبقه قرار دارد و موتور میبایست این میزان بار را به همراه کابین به  5.11هنگامیکه کابین با 

 باالترین طبقه منتقل کند .

 حالت دوم :بررسی 

 کابین خالی را به پایین ترین طبقه منتقل کند .در باالترین طبقه قرار دارد و موتور میبایست  هنگامیکه کابین خالی 

می دانیم با توجه به وجود اصطکاک بین سیم بگسل و شیار فلکه موتور ؛ نیروی کشش سیم بگسل در دو طرف فلکه کشش 

 بطه اویلر میتوان نوشت :یکسان نمیباشد " حال با توجه به را

 

C1 * C2 * (T1/T2 ) < e^(f*α)  

 

T1/T2  همان نسبت نیروی ثابت بزرگتر به نیروی ثابت کوچکتر در دو سمت سیم بگسل در دو طرف فلکه کشش میباشد و :

همیشه مقدار اندازه گیری شده بزرگتر را در صورت کسر قرار میدهیم زیرا پایه لگاریتم نپرین  حالت کوچکتر از یک را صفر 

 نمایش میدهد.

e  میباشد. 1.7581: مبناء لگاریتم طبیعی یا نپرین میباشد که مقدار عددی آن در علم ریاضیات 

f .ضریب اصطکاک بین سیم بگسل و فلکه کشش موتور که بستگی به نوع شیار فلکه دارد = 

 بروی فلکه موتور (طول خواب سیم بگسل زاویه محیطی = زاویه قرارگیری سیم بگسل بروی فلکه کشش موتور )  ) α ( آلفا

C1  ؛ مربوط به شتاب افزاینده و کاهنده در آن منظور شده است و از رابطه زیر بدست شرایط خاص نصب  = ضریبی است که

 می آید :

 محاسبات موتور و گیربکس

Z=(P+Q/2)= 775 Kg جرم وزنه تعادل 
 

     
Cs=(P+Q+Z)/i+S1+S= 1794.7 Kg بار استاتیکي وارد بر محور گیربکس 

 

     
q=[(P+Q-Z)/i - S1+S/i]/η= 254.85 Kg بار غیر متعادل 

 

     
W=(q*V*g)/[η(m)η(g)*1000] = 5.0508 Kw توان مورد نیاز موتور 

 

     
W < 5.5 OK 
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C1 = ( gn + a) / ( gn – a ) 

 

gn  میباشد.  ) شتاب افزاینده ( 3.85= شتاب جاذبه سقوط آزاد که برابر 

a شتاب کند شونده ترمز کابین بر حسب متر بر مجذور ثانیه = 

 

 در جدول زیر آمده است : C1کمترین مقدار 

 C1 مقدار منظور شده برای  (Vسرعت کابین بر حسب متر بر ثانیه ) 

V    0.63 1.1 

0.63 < V    1 1.15 

1 < V    1.6 1.2 

1.6 < V    2.5 1.25 

 

دار آن نباید از را باید از روابط مربوطه محاسبه کرد ولی حداقل مق C1 متر بر ثانیه ضریب  1.1توجه : برای سرعت های بیشتر از 

 کمتر باشد 5.11

C2  =؛ که دارای شرایط زیر میباشد به دلیل سایش است  هااست که نماینده تغییر مقطع شیار ضریبی: 

 

 در نظر گرفته میشود . C2 = 1 باشد ؛ مقدار  (  گردشکل )  Uالف ( اگر شیار 

 در نظر گرفته میشود . C2 = 1 با زیر برش ) اندرکات ( باشد ؛ مقدار  (  گردشکل )  Uب ( اگر شیار

 در نظر گرفته میشود . C2 = 1.2مقدار باشد ؛ شکل  Vج ( اگر شیار 

 

 محاسبه ضریب اصطکاک سیم بگسل در شیار فلکه :

 

 باشد : Vالف ( اگر شیار فلکه 

 

 در این حالت ضریب اصطکاک بشرح ذیل محاسبه میشود ؛

f = μ  /  Sin ( 𝜸 /2 ) 

   𝜸 :  زاویه شیارهایV  درجه میباشد. 91شکل بر حسب رادیان میباشد که اغلب 

  μ :   در نظر گرفته میشود . 1.13موتور است که بصورت ثابت مقدار عددی  بین سیم بگسل ها و فلکه  ضریب اصطکاک 

 

 شکل ) گرد ( باشد : Uب ( اگر شیار فلکه 

 

 میشود : بصورت زیر محاسبه fبرای شیار فلکه گرد و یا گرد با زیر برش ) اندرکات ( رابطه  

 

f=[4*μ*(1-Sin(β/2))]/(П-β-Sin(β))  

  

 μ  :  در نظر گرفته میشود . 1.13ضریب اصطکاک بین سیم بگسل ها و فلکه  موتور است که بصورت ثابت مقدار عددی 

 β درجه است . 511الی  31یار زیر برش ) اندرکات ( میباشد که اغلب بین : زاویه ش 

 میباشد . β  0 =بدون اندرکات ( مقدار) گرد    Uتوجه : برای شیار 

 

 حالت اول :در انجام محاسبات  

 

برابر بار نامی در پایین ترین طبقه قرار دارد و  5.11محاسبه نیروی کشش سیم بگسل و شیار فلکه ؛ هنگامیکه کابین با 

 بین به باالترین طبقه منتقل کند :موتور میبایست این میزان بار را به همراه کا
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T1 = { (( 1.25*Q + P )/i)+S}*g/n 

 

T2 = (Z/i) *g/n            &            Z = P + Q/2 

 

 شرط قبولی :   

      T 1 >  T2             &           C1 * C2 * (T1/T2 ) < e^(f*α) 

 

 حالت دوم :در انجام محاسبات  

 

 محاسبه نیروی کشش سیم بگسل و شیار فلکه ؛ هنگامیکه کابین خالی  در باالترین طبقه قرار دارد و موتور میبایست کابین

 خالی را به پایین ترین طبقه منتقل کند .

T1 = { ( Z /i)+S}*g/n             &            Z = P + Q/2 

 

T2 = (P/i) *g/n 

 

 شرط قبولی :         

                               T 1 >  T2        &       C1 * C2 * (T1/T2 ) < e^(f*α) 

 

 رادیان بشرح ذیل است :توجه : رابطه تبدیل درجه به 

 

R / 2 П   =   D / 360   =   G / 400 

R رادیان =   D            درجه = G              گرادیان =   П                =9.54 

 

 

  مثال :برای 
 (. بر حسب رادیان درج گردیده است  ) زوایا  

 محاسبه نیروي کشش

f=[4*μ*(1-Sin(β/2))]/(П-β-Sin(β))= 0.2168 
   

     

e^(f*α) = 1.8377 
   

C1=5.51 
 

C2=5 
  

     

 

% بار نامي در پایین ترین 511حالت اول: کابین با باري معادل 

  طبقه متوقف است.

T1=[(1.25*Q+P)/i+S]*g/n= 2776.6 N 
  

T2=Z*g/n= 1900.7 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.68 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK 
 

     

  

حالت دوم : کابین بدون بار در باالترین طبقه 

  متوقف است.

T1=[(Z/i)+S]*g/n= 1948.9 N 
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T2=(P/i)*g/n= 1348.9 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.6616 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK 
 

 

 مراحل انجام محاسبات الزم جهت فشار مخصوص موتور

 

) بر حسب نیوتن ( و سطحی که نیرو  Fمقدار نیروی عمودی وارد بر سطح ؛ که اگر نیروی عمودی را با فشار عبارتست از 

) بر حسب میلی متر مربع ( نمایش دهیم ؛ فشار وارد بر سطح بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع  Aبر آن وارد میشود را با 

 بدست می آید :

 

P = F/A 

 

فشار مخصوص در شیار فلکه نیز در حالت کلی از همین رابطه محاسبه میشود ؛ ولی به دلیل ماهیت خاص توزیع نیرو روی 

 با روابط پیچیده تری بیان میشوند .  Aو   F فلکه و شکل هندسی ؛ سطحی که نیرو بر آن وارد میشود ؛  

 

 شکل باشد : Vمحاسبه فشار مخصوص در حالتیکه شیار فلکه 

 

 در هر نقطه از تماس سیم بگسل با شیار فلکه از رابطه زیر بدست می آید ؛ برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  فشار مخصوص

 

P = (T/n*d*D)*(4.5/Sin(𝜸 /2) 

 

 ( بیشترین مقدار را داشته باشد ؛ اتفاق می افتد . Tحداکثر فشار مخصوص در نقطه ای که کشش سیم ) 

 

T = {(( P1 + Q )/i) + S}*g 

 

P  بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع (= فشار مخصوص ( 

P1 ) وزن کابین) بر حسب کیلوگرم = 

Q ) ظرفیت کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

i نسبت سیم بگسل بندی = 

S وزن سیم بگسل معلق = 

g  ( بر حسب متر بر مجذور ثانیه 3.85=شتاب جاذبه ) 

T ) نیروی کششی در نقطه ای که فشار مخصوص محاسبه میشود ) بر حسب نیوتن = 

D ) قطر فلکه کشش ) بر حسب میلیمتر = 

d ) قطر نامی سیم بگسل ) بر حسب میلیمتر = 

𝜸  زاویه شیار =V شکل 

n تعداد سیم بگسل ها = 

 

 شکل ) گرد ( باشد : Uمحاسبه فشار مخصوص در حالتیکه شیار فلکه 

 

 این حالت برای شیار گرد و شیار گرد با زیر برش ؛ فشار مخصوص از رابطه زیر بدست می آید ؛در 

 

P=8*F*COS(β /2)/[Dd*(П-β-Sin(β)]  
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 P ) فشار مخصوص ) بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع = 

T/n=F       نیروی کششی وارد بر سیم بگسل 

T ) نیروی کششی در نقطه ای که فشار مخصوص محاسبه میشود ) بر حسب نیوتن = 

n تعداد سیم بگسل ها = 

D ) قطر فلکه کشش ) بر حسب میلیمتر = 

d ) قطر نامی سیم بگسل ) بر حسب میلیمتر = 

β  درجه است . 511الی  31= زاویه شیار زیر برش ) اندرکات ( میباشد که اغلب بین 

 در حالتیکه شیار گرد بدون اندرکات باشد این زاویه صفر میباشد ( : ) توجه

= 3.14 П 

 

 شرط پذیرش :
در هیچ حالتی نباید حداکثر فشار مخصوص در نقطه ای که کشش سیم به بیشترین مقدار خود می رسد ؛ رخ خواهد داد ؛ لذا 

 از مقدار بدست آمده از رابطه زیر بیشتر گردد :  ( با بار نامی شده  در حالت بار گذاری)  فشار مخصوص سیم بگسل ها

 

Pmax = (12.5 + 4*Vc )/(1+Vc ) 

P  <  Pmax 

Pmax  بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع (ماکزیمم = فشار مخصوص ( 

P ) فشار مخصوص ) بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع = 

Vc  مطابق با سرعت نامی کابین= سرعت سیم بگسل ها 

B  درجه است . 511الی  31= زاویه شیار زیر برش ) اندرکات ( میباشد که اغلب بین 

 ) توجه : در حالتیکه شیار گرد بدون اندرکات باشد این زاویه صفر میباشد (

 

 برای مثال :

 

 مراحل انجام محاسبات الزم جهت نیروی تنش در ریل های کابین

 

 

 

 

 گام اول :

 محاسبه ضریب الغری ریل: 

 

λ=Lk/r 

 محاسبه فشار مخصوص

Pmax=(12.5+4*Vc)/(1+Vc)= 8.25 N/mm2 حداکثر فشار مخصوص مجاز 
 

     

P=8*F*COS(β /2)/[Dd*(П-β-Sin(β)]= 6.542288228 N/mm2 فشار مخصوص طنابهاي فوالدي 
 

     

P < Pmax     OK 
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λ ) الندا ( ضریب الغری ریل ) بدون واحد (  = 

Lk ) فاصله دو براکت ریل ) بر حسب سانتیمتر = 

r بدست می آید .(  1 )= شعاع ژیراسیون ریل ) بر حسب سانتیمتر ( که از جدول شماره 

نیوتن بر میلیمتر  111با استحکام  ST52نیوتن بر میلیمتر مربع و یا  971با استحکام  ST37جنس ریل میتواند از نوع فوالد 

 مربع باشد .

 

  گام دوم :

 بدست آوردن ضریب کمانش  ریل :

 اومگا ( ضریب کمانش ریل ( = 

 بدست می آوریم . و ب الف  (9شماره)  ( مقدار ضریب کمانش ریل مصرفی را از جدول  λبا کمک الندا )   

 میبایست از روش میانیابی استفاده نمود :  (  اومگا   گاهی اوقات برای بدست آوردن مقدار دقیق  )    

 

 مثال :

( ضریب کمانش ریل را  باشد " ) ST37میباشد " اگر نوع ریل مصرفی فوالد  553.413(  برابر   λ در پروژه ای  الندا )  

 بدست آورید .

 

 روش حل :

قرار گرفته  557و  553به صورت مستقل وجود ندارد و این عدد مابین اعداد  553.413عدد  الف   –(  9شماره )  در جدول

 که میبایست از روش میانیابی استخراج شود .

 

 میباشد .    =  1.17انتخاب کنیم ؛ مقدار          λ = 553 در حالت اول  ؛  اگر مقدار    

 میباشد .    =  1.95انتخاب کنیم ؛ مقدار          λ = 557در حالت دوم ؛  اگر مقدار     

 

محاسبه ها در دو حالت  اختالف   بدست میاید   و سپس  عدد  یک که  محاسبه میکنیمدر دو حالت را ها   λاختالف   حال

 . بدست میاید  1.14عدد میکنیم که 

 

 حال از طریق میانیابی محاسبات را ادامه میدهیم : 

 

1.14                                                                        5      

X                                                   (553  –.429  553 ) 

 

X=0.01716 

 واقعی بدست آید .  اولیه اضافه میکنیم تا     را به    Xمقدار 

 = 2.27 + 0.01716 

   : واقعی 

= 2.28716  
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 الف - (  9جدول شماره ) 

 

 

 

 

 N/mm2برای فوالد با استحکام کششی  N/mm جدول ضریب کمانش

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07 1.07 1.08 

30 1.08 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.13 1.13 

40 1.14 1.14 1.15 1.16 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.20 

50 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 

60 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 

70 1.41 1.42 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.52 1.53 

80 1.55 1.56 1.58 1.59 1.61 1.62 1.64 1.66 1.68 1.69 

90 1.71 1.73 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 1.86 1.88 

100 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.05 2.07 2.09 

110 2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 2.31 2.35 2.39 

120 2.43 2.47 2.51 2.55 2.60 2.64 2.68 2.72 2.77 2.81 

130 2.85 2.90 2.94 2.99 3.03 3.08 3.12 3.17 3.22 3.26 

140 3.31 3.36 3.41 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 

150 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.06 4.11 4.16 4.22 4.27 

160 4.32 4.38 4.43 4.49 4.54 4.60 4.65 4.71 4.77 4.82 

170 4.88 4.94 5.00 5.05 5.11 5.17 5.23 5.29 5.35 5.41 

180 5.47 5.53 5.59 5.66 5.72 5.78 5.84 5.91 5.97 6.03 

190 6.10 6.16 6.23 6.29 6.36 6.42 6.49 6.55 6.62 6.69 

200 6.75 6.82 6.89 6.96 7.03 7.10 7.17 7.24 7.31 7.38 

210 7.54 7.52 7.59 7.66 7.73 7.81 7.88 7.95 8.03 8.10 

220 8.17 8.25 8.32 8.40 8.47 8.55 8.63 8.70 8.78 8.86 

230 8.39 9.01 9.09 9.17 9.25 9.33 9.41 9.49 9.57 9.65 

240 9.73 9.81 9.89 9.97 10.05 10.14 10.22 10.30 10.39 10.47 

250 10.55 
         

 

 

 

 

 

 

 ب -(   9جدول شماره ) 
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 N/mm2برای فوالد با استحکام کششی  N/mm جدول ضریب کمانش

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 1.06 1.06 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 1.10 1.11 

30 1.11 1.12 1.12 1.13 1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 

40 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.26 1.27 

50 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 

60 1.41 1.43 1.44 1.46 1.48 1.49 1.51 1.53 1.54 1.56 

70 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.77 

80 1.79 1.81 1.83 1.86 1.88 1.91 1.93 1.95 1.98 2.01 

90 2.05 2.10 2.14 2.19 2.24 2.29 2.33 2.38 2.43 2.48 

100 2.53 2.58 2.64 2.69 2.74 2.79 2.85 2.90 2.95 3.01 

110 3.06 3.12 3.18 3.23 3.29 3.35 3.41 3.47 3.53 3.59 

120 3.65 3.71 3.77 3.83 3.89 3.96 4.02 4.09 4.15 4.22 

130 4.28 4.35 4.41 4.48 4.55 4.62 4.69 4.75 4.82 4.89 

140 4.96 5.04 5.11 5.18 5.25 5.33 5.40 5.47 5.55 5.62 

150 5.70 5.78 5.85 5.93 6.01 6.09 6.16 6.24 6.32 6.40 

160 6.48 6.57 6.65 6.73 6.81 6.90 6.98 7.06 7.15 7.23 

170 7.32 7.41 7.49 7.58 7.67 7.76 7.85 7.94 8.03 8.12 

180 8.21 8.30 8.39 8.48 8.58 8.67 8.76 8.86 8.95 9.05 

190 9.14 9.24 9.34 9.44 9.53 9.63 9.73 9.83 9.93 10.03 

200 10.13 10.23 10.34 10.44 10.54 10.65 10.75 10.85 10.96 11.06 

210 11.17 11.28 11.38 11.49 11.60 11.71 11.82 11.93 14.04 12.15 

220 12.26 12.37 12.48 12.60 12.71 12.82 12.94 13.05 13.17 13.28 

230 13.40 13.52 13.63 13.75 13.87 13.99 14.11 14.23 14.35 14.47 

240 14.59 14.71 14.83 14.96 15.08 15.20 15.33 15.45 15.58 15.71 

250 15.83 
         

  

 

 گام سوم :

 محاسبه تنش کمانش در ریل کابین :

 

 نیروی وارده از سمت فک های ترمز ایمنی بر ریل عبارتست از :

Pr = ( P + Q ) * ( a +K* g ) / 2 

K * g = a 

 که در آن

Pr نیوتن (= نیروی ترمزی وارد شده) بر حسب 

g  = در نظر گرفته میشود  51که تقریبا"   ) بر حسب متر بر مجذور ثانیه (;حداکثر شتاب کند شونده مجاز کابین. 

a   =میباشد . ایمنی ) بدون واحد ( ضریب نوع ترمز 

 

 ضریب ترمز ایمنی ) پاراشوت ( بشرح ذیل است :

 

 " میباشد.   a = 10الف( اگر پاراشوت از نوع تدریجی باشد " 

 "  میباشد. a = 25ب( اگر پاراشوت از نوع آنی یا لحظه ای غیر غلطکی باشد "  

 " میباشد. a = 15ضربه گیر یا لحظه ای غلطکی باشد "  ج ( اگر پاراشوت از نوع آنی با اثر

 

K   =: ضریب تصحیح پاراشوت بصورت 
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 " میباشد.   k = 1الف( اگر پاراشوت از نوع تدریجی باشد " 

 "  میباشد.     k = 2.5ب( اگر پاراشوت از نوع آنی یا لحظه ای غیر غلطکی باشد " 

 " میباشد.   k = 1.5 ج ( اگر پاراشوت از نوع آنی با اثر ضربه گیر یا لحظه ای غلطکی باشد " 

 می دانیم :

P ) وزن کابین ) بر حسب کیلوگرم  = 

Q) ظرفیت کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

 

 رابطه تنش کمانش بصورت زیر میباشد :

σ =( Pr*ω)/A 

 
σ تنش کمانشی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع = 

Pr  نیروی ترمزی بر حسب نیوتن = 

ω    ضریب کمانش ریل که بر حسب =λ   ( بدست می آید. 9از جدول شماره ) 

 

 در نتیجه :

 

 باشد: الف ( اگر ترمز ایمنی از نوع آنی یا لحظه ای غیر غلطکی

σ=[a*(P+Q)*ω]/A        &         a = 25 

 
 الف ( اگر ترمز ایمنی از نوع آنی با اثر ضربه گیر یا لحظه ای غلطکی باشد:

σ=[a*(P+Q)*ω]/A         &         a=15 
 الف ( اگر ترمز ایمنی از نوع تدریجی باشد:

σ=[a*(P+Q)*ω]/A         &        a=10 

 
A  . سطح مقطع ریل کابین که بر حسب میلیمتر مربع از جدول مربوطه بدست می آید = 

 

  گام چهارم :

 نتیجه گیری

 

 مقدار تنش کمانشی محاسبه شده از روابط زیر نباید بیشتر شود :

مقدار تنش کمانشی نیوتن بر میلیمتر مربع است که نباید   971میزان تنش تسلیم آن  ؛  باشد  ST37الف ( اگر فوالد مصرفی 

 نیوتن بر میلیمتر مربع باالتر شود .  541محاسبه شده از عدد 

σ<140 

نیوتن بر میلیمتر مربع است که نباید مقدار تنش کمانشی   111میزان تنش تسلیم آن   ؛  باشد ST52ب ( اگر فوالد مصرفی 

 نیوتن بر میلیمتر مربع باالتر شود .  151محاسبه شده از عدد 

σ<210 

 

 

  برای مثال :

 

 ST37برای فوالد مصرفی 
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 جهت نیروهای وارد بر کف و سقف چاه محاسبات الزممراحل انجام 
 

 گام اول :

 ( میباشد.Nکه نماد آن ) بر حسب نیوتن   محاسبه نیروی وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر کابین ) سکوی کابین (

 

N = 4*g * ( P + Q ) 

 

g  در نظر گرفته میشود 51( که تقریبا" ثقل ) بر حسب متر بر مجذور ثانیه= شتاب . 

P ) وزن کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

Q ) ظرفیت کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

 

 گام دوم :

 ( میباشد.Nکه نماد آن ) محاسبه نیروی وارد بر تکیه گاه زیر ضربه گیر قاب وزنه ) سکوی قاب وزنه ( بر حسب نیوتن

 

N = 4 * g * Z        و        Z = ( P + Q/2 ) 

 

g  "در نظر گرفته میشود . 51= شتاب ثقل ) بر حسب متر بر مجذور ثانیه( که تقریبا 

P ) وزن کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

Q ) ظرفیت کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

Z ) وزن مجموعه قاب وزنه ) بر حسب کیلوگرم = 

 

 وزن قابل تحمل توسط قالب سقفی موتورخانه : 

کیلوگرم  5111" وزن قابل تحمل قالب سقفی موتورخانه تا باشد   کیلوگرم      Q        1000الف (   اگر ظرفیت کابین 

 . میباشد 

 2000باشد  " وزن قابل تحمل قالب سقفی موتورخانه تا کیلوگرم  >  Q        2500        1000ب (   اگر ظرفیت کابین 

 کیلوگرم میباشد  

با توجه به محاسبات استاتیکی ارائه   زن قابل تحمل قالب سقفیباشد  " و کیلوگرم   Q  >    2500اگر ظرفیت کابین  ( ج  

 .  میشود

 

 گام سوم :

 محاسبه نیروی وارد بر سقف چاه ) دال بتونی باال (:

 

 محاسبه نیرو تنش در ریل

λ=Lk/r= 128.5714286 
 

  ضریب الغري

ω= 2.808469388 
 

  9شماره  ضریب کمانش با استفاده از جدول

     

σ=[a*(P+Q)*ω]/A= 29.53174961 
 

  ( a =51)  تنش کمانش در ریل

     

      σ  < 140 OK  
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F1 = { P + Q + S + S1 + 2*Z + M(gb)}*g  ) بر حسب نیوتن ( 

 

 

P وزن کابین بر حسب کیلوگرم = 

Q ظرفیت کابین بر حسب کیلوگرم = 

Z جرم وزنه تعادل و متعلقات آن بر حسب کیلوگرم = 

i  ضریب سیم بگسل بندی = 

S وزن سیم بگسل معلق = 

Si وزن زنجیر جبران = 

M(gb)  و شاسی موتور) بر اساس کاتالوگ موتور ( = وزن موتور 

 

( بعلت وجود قاب وزنه و نیروی ناشی از عکس العمل قاب وزنه به هنگام پاراشوت در نظر گرفته  Z * 2توجه : فاکتور ) 

 میشود .

 

 

 گام چهارم :

 محاسبه نیروی وارد بر کف چاهک در زیر ریل های کابین ) پلیت زیر ریل (:

F = P1 + P2 

 

P2 = K * g * q(L) * L                       و                        P1 = K * g * ( P + Q ) 

K * g = a 

 

P1 سب نیوتن (= فشار وارده از فک های ترمز ایمنی بر ریل های کابین) بر ح 

G  "در نظر گرفته میشود . 51= شتاب ثقل ) بر حسب متر بر مجذور ثانیه( که تقریبا 

P ) وزن کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

Q ) ظرفیت کابین ) بر حسب کیلوگرم = 

L : طول ریل یک طرف کابین بر حسب متر که از رابطه زیر بدست می آید = 

 (( 9طول ریل یک طرف کابین = )عمق چاهک + ) تعداد طبقات * 

q(L) = بدست میاید . (1ل بر حسب کیلوگرم از جدول شماره )وزن یک متر ری 

 

K  : ضریب تصحیح پاراشوت بصورت = 

 " میباشد.   k = 1الف( اگر پاراشوت از نوع تدریجی باشد " 

 "  میباشد.     k = 2.5ب( اگر پاراشوت از نوع آنی یا لحظه ای غیر غلطکی باشد " 

 " میباشد.   k = 1.5 ج ( اگر پاراشوت از نوع آنی با اثر ضربه گیر یا لحظه ای غلطکی باشد " 

 

ه نیز مجهز به پاراشوت باشد " الزم است همین محاسبات برای ریل قاب وزنه نیز انجام توجه : اگر چاه معلق  و ریل قاب وزن

 شود .

 

 محاسبه نیروهاي وارد بر کف و سقف چاه

N=40(P+Q)= 40000 N نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر کابین 
 

     

N=40*Z= 31000 N نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر وزنه 
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 برای مثال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیوست ها ج ( 

 موتور بر حسب متر بر ثانیه سرعت خطی طریقه محاسبه

 

 اطالعات اولیه مورد نیاز :

   (RPM)حداکثر دور موتور بر حسب دور در دقیقه  -

 ( cm )قطر فلکه کشش موتور بر حسب سانتیمتر  -

 نسبت دور موتور -

 

N= 1500 Kg وزن قابل تحمل توسط قالب سقف موتورخانه 
 

     

F1=(P+Q+S+S1+2*Z+M(gb)*g= 29132.37206 N )نیروي وارد بر سقف چاه )فنداسیون زیر موتور 
 

     

M(gb) = 400 Kg وزن سیستم محرکه و متعلقات 
 

     

F=a*q(l)*L+a(P+Q)= 11011.438 N  زیر ریلهاي کابیننیروي وارد بر کف چاهک در 
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 مثال : 

دور دقیقه است .  5111دور در دقیقه و در حالت ستاره  5971در حالت مثلث حداکثر دور موتور   ELECOMPدر موتور 

باشد ؛ سرعت خطی موتور را بر حسب متر بر ثانیه محاسبه  49به  5 موتور سانتیمتر و نسبت دور 11 اگر قطر فلکه گیربکس

 کنید .

 حل :روش 

 

 V({=9.54(*) قطر فلکه گیربکس برحسب سانتیمتر (* )  دور موتور) نسبت ((* RPM)  )دور موتور/} 3111

 (3111توجه : تبدیل واحد ) هر یک متر بر ثانیه برابر است با ؛ یک سانتیمتر بر دقیقه  تقسیم بر 

 در حالت مثلث :

 ( = سرعت خطی موتور بر حسب متر بر ثانیه091. = 6000/(55*3.14*1/43*1370

 

 در حالت ستاره :

 ( = سرعت خطی موتور بر حسب متر بر ثانیه1 =  6000/(55*3.14*1/43*1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه پالک مشخصات فنی موتور :
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 (   زیر برش ) اندرکات ( β طریقه محاسبه زاویه بتا ) 

                                             اطالعات اولیه :

 

d قطر سیم بگسل = 

W پهنای شیار فلکه کشش = 

λ  = زاویه لبه فلکه کشش 

β  زاویه زیر برش یا اندرکات = 

 

 :   βمحاسبه زاویه  
 

 رایطه فیثاغورس میتوان نوشت :با توجه به 

 

β /2                                                                                                       

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-M98XnhMcCFcpvFAod3O0BZw&url=http://www.blift.ir/post/13&ei=qx67Vf-KJMrfUdzbh7gG&psig=AFQjCNFqNVy02B_c7Ada7jDy-xh7uplLKA&ust=1438412571992526
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d/2                                                                

 

 

 

w/2 

 

 

 Sin(β /2)=(w/2)/(d/2)=w/d 

 در محدوده زیر وجود دارد :  βمیدانیم که زاویه  

105          
 میلیمتر در نظر بگیریم : 51اگر قطر سیم بگسل را 

10 mm   =d 

  حالت اول :

 درجه باشد :   β =  31اگر زاویه  

 

Sin(90 /2)=(w/2)/(10/2)=w/10 

Sin(45)= w/10 

w=7.07 mm 

  حالت دوم :

 درجه باشد :  β =   105اگر زاویه  

 

Sin(105 /2)=(w/2)/(10/2)=w/10 

Sin(52.5)= w/10 

w=7.93 mm 

 توجه :

درجه کمتر باشد باعث گاز گرفتگی و پارگی سیم بگسل و یا خوردگی شیار فلکه موتور  31از   β(  در صورتیکه زاویه   5

 میشود .

درجه بیشتر باشد باعث  سرخوردگی سیم بگسل  بروی شیار فلکه موتور و در نتیجه  511از   β(  در صورتیکه زاویه 1

 سقوط کابین میشود .
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 (  α آلفا )  طریقه محاسبه زاویه

 
 : ( روش تجربیالف 

 (  را  از فرمول زیر بدست آورد . αبا اندازه گیری طول خواب سیم بگسل بر روی شیار فلکه موتور میتوان زاویه آلفا )  

D   قطر فلکه کشش = 

L  طول خواب سیم بگسل = 

   П  =9.54 
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 : ب ( روش محاسباتی

این زاویه به روش های مختلف قابل اندازه همان زاویه نشست سیم بگسل بر روی فلکه موتور میباشد ؛  که   α )زاویه آلفا ) 

 گیری است .

کمتر از این مقدار کشش سیم بگسل مناسب نبوده   درجه مناسب است .            180مابین     αزاویه  

و آسانسور امکان حرکت نداشته و تست تراکشن مردود و سیم بگسل بر روی فلکه موتور سرخورده و جابجایی کابین امکان 

 پذیر نمیباشد .

 

 

 

 :  )αحالت اول محاسبه زاویه آلفا ) 
 : اگر قطر فلکه هرزگرد با قطر فلکه کشش موتور برابر باشد

 

θ -= 180  α  
 

α زاویه نشست سیم بگسل بر روی فلکه کشش = 

Rsشعاع فلکه کشش = 

Rpشعاع فلکه هرزگرد = 

h=   فاصله عمودی راستای مراکز دو فلکه = 

l=  ”فاصله افقی راستای مراکز دو فلکه = 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.irexpert.ir/UploadedFiles/Question/File/192672_20101024173554734qt0cefg7xn.changeto(jpg)&imgrefurl=http://www.irexpert.ir/webforms/Forum/Question.aspx?QID=43356&h=186&w=599&tbnid=llWkOKVaFIKCtM:&docid=L2tGyG-PGK8fgM&ei=NR67VcT_K6Gy7Qa__KDwCQ&tbm=isch&ved=0CD4QMygXMBdqFQoTCITu3I3nhMcCFSFZ2wodPz4Ing&biw=1360&bih=673
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGqup7mhMcCFYtvFAodM2MCrg&url=http://goruheaftab.blogfa.com/?p=2&ei=TB27VfHUFovfUbPGifAK&psig=AFQjCNEXMpJDKjmCgQBarBsvea-hVfXP7Q&ust=1438412456680697
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tg (θ ) = l/h 

 و

 l*2 + h*2))√ l /(     = Sin(θ)=  ضلع مقابل/  وتر 

  و

 باشد : Rs= Rp  اگر مقدار

 حال زاویه آلفا از رابطه زیر محاسبه میشود :

= 180 - θ  α 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLm58tHmhMcCFQo-FAodwEQAtA&url=http://parslift.com/forum/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html&ei=uB27Vbn9Dor8UMCJgaAL&psig=AFQjCNFqNVy02B_c7Ada7jDy-xh7uplLKA&ust=1438412571992526
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 :  )αمحاسبه زاویه آلفا )  دومحالت 
 

 اگر قطر فلکه کشش با قطر فلکه هرزگرد یکی نباشد :

  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7cuKDnhMcCFUfNFAodKD0KPA&url=http://tosanhydraulic.persianblog.ir/post/26/&ei=XB67Ve6-O8eaU6j6qOAD&psig=AFQjCNFqNVy02B_c7Ada7jDy-xh7uplLKA&ust=1438412571992526
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 و تحلیل آن بشرح ذیل میباشد :
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 جدول ظرفیت کابین :
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKC03c_lhMcCFYpcFAodOSoDug&url=http://www.4shared.com/photo/IpeQIPws/___online.html?locale=fa&ei=pxy7VeDEEIq5UbnUjNAL&psig=AFQjCNHDg4DzQnYv3TX-ZyZC_tmau_gomQ&ust=1438412194920127
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 وتور :مشخصات فنی پالک م

 در موتورهای دو دور ؛ سیم پیچ موتور   از نوع آسنکرون با روتور قفسه سنجابی است .

زیرا چرخش روتور هرگز به سرعت میدان مغناظیسی موجود در استاتور نمی رسد ؛ پس 

 (  asynهمیشه در سیستم تاخیر و غیر همزمانی یا آسنکرونی وجود دارد . ) 

 

 میگویند. Slipاین عقب ماندگی را لغزش یا 

 

 سیم پیچی جریان در موتور به صورت ستاره و مثلث میباشد .

 

در هنگام شروع حرکت ؛ جریان راه اندازی باالست و سیم پیچ در حالت قوی تر یا مثلث قرار 

 در حالت ستاره قرار میگیرد .سیم پیچ دارد ولی در حالت کار عادی با جریان نامی 

 

در موتورهای الکتریکی بدین معناست که موتور دارای دو سیم پیچ   AC2 و    4/16 واژه

 قطب دارد. 53یم پیچ دور کند آن قطب و س 4دور تند و دور کند میباشد که سیم پیچ دور تند آن 

 

ولت اندازه گیری  981ولت و در حالت ستاره در حدود  111در حالت مثلث ولتاژ تقریبا" 

 میشود .

 ؛ بیشتر باشد   COS( ȹ )در راندمان خروجی موتور موثر است . هر چه    COS( ȹ )مقدار    

 راندمان موتور باالتر است .
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میباشد ؛ که متناسب با حرارت داخلی سیم پیچ موتور میباشد ؛  Fکالس عایق بندی موتور ها 

 درجه سانتیگراد متغیر است . 511این دما  حداکثر تا 

 پایه روغن موتور به دو صورت میباشد . 

 پایه طبیعی یا مینرال و دیگری پایه مصنوعی یا سنیتیک میباشد .

 روغن پایه مصنوعی دارای راندمان باالتری میباشد . 

ترکیب همزمان دو پایه روغن طبیعی و مصنوعی در موتور تولید لجن نموده و ضمن کاهش 

 ارد میکند .به موتور و را راندمان صدمات زیادی

 

 موتور درج گردیده استمشخصات فنی نمونه پالک  ادامه یکدر 

 

 

 پالک مشخصات فنی موتورنمونه 

 
 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 اعالئم اختصاری
 

 کمیت
عالمت 

 اختصاری
 واحد

 A mm 2 سطح مقطع ریل راهنماء

 a m/s2   شتاب منفی ترمزی

 - C1 میگیردضریبی که شتاب ؛ شتاب منفی و شرایط خاص نصب را در نظر 

ضریب ثابتی که تغییرات در پروفیل شیار فلکه کشش در اثر سایش را در نظر 

 میگیرد

C2 - 

 D mm قطر فلکه کشش

 d mm قطر سیم بگسل ها

 - e پایه لگاریتم طبیعی

 - f ضریب اصطکاک سیم بگسل ها در شیار فلکه کشش

 gn m/s2 شتاب استاندارد سقوط آزاد

 - i نسبت تبدیل

 Lk mm حداکثر فاصله بین براکت های راهنماء

 - n تعداد سیم بگسل ها

مجموعه جرم کابین خالی و قسمتهایی از سیم بگسل ها و تجهیزات جبرانی 

 آویزان از کابین

P Kg 

 p N/mm2 فشار مخصوص سیم بگسل ها در شیار فلکه کشش

 Q Kg ظرفیت آسانسور

 q Kg بار غیر متعادل

 r mm شعاع ژیراسیون

 S Kg جرم بخش غیر متعادل سیم بگسل ها

 Si Kg جرم زنجیر جبران

نیروی استاتیکی در سیم بگسل ها که وقتی کابین در پایین ترین وضعیت خود با 

 بار نامی در حالت ثابت قرار دارد ؛ بر آن وارد میشود

T N 

طرفین  نسبت نیروی استاتیکی بزرگتر به کوچکتر در قسمت هایی از کابل که در

 فلکه کشش قرار گرفته اند

T1/T2 - 

 V m/s سرعت نامی

 Vc m/s سرعت نامی کابین) سرعت سیم بگسل ها (

 W Watt توان نامی سیستم محرکه آسانسور

 Z Kg جرم قاب وزنه و وزنه های تعادل

 α Rad زاویه پیچش سیم ها بر روی شیار فلکه

 β Rad دایره در فلکه کشش  ) اندرکات (زاویه شیار های زیر تراشی شده یا نیم 

 γ Rad ) وی ( شکلV زاویه شیار های 

 - η راندمان فلکه های هرزگرد

 - η(g)  راندمان گیربکس

 - η(m) راندمان موتور

 - λ ضریب راستی ریل راهنماء

 - μ ضریب اصطکاک بین سیم بگسل شیار های فوالدی

 -  ω  ضریب کمانش

 σk N/mm2 کمانش در ریل های راهنماء در هنگام عملکرد ترمز ایمنیتنش ناشی از 
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 : 5شماره  نمونه محاسبات انجام شده

 : 5مثال شماره 

 اطالعات اولیه :

 تعداد طبقات 4 طبقه

 ظرفیت کابین 6 نفر

 وزن کابین و متعلقات 550 کیلوگرم

 فاصله بین دو براکت 180 سانتیمتر

- Elecomp نوع موتور 

- Elecomp نوع گیربکس 

 توان موتور 5.5 کیلو وات

 قطر فلکه گیربکس 55 سانتیمتر

 قطر فلکه هرزگرد 40 سانتیمتر

 تعداد فلکه هرزگرد 1 عدد

 فاصله بگسل های کابین و وزنه 76 سانتیمتر

 فاصله عمودی مراکز فلکه ها 59 سانتیمتر

 زاویه آلفا ) پیچش ( 160.8 درجه

سیم بگسلتعداد  4 رشته  

 نوع سیم بگسل 51شماره  -

 سرعت آسانسور 1 متر بر ثانیه

ST37 T9 نوع ریل کابین 

 نوع ترمز ایمنی تدریجي -

 ارتفاع اورهد 379 سانتیمتر

 عمق چاهک 154 سانتیمتر

 راندمان موتور 90 درصد

 راندمان گیربکس 55 درصد

 نسبت تبدیل 1 -

 باالنس 50 درصد

 جبرانزنجیر  ندارد -

 نوع شیار U گرد

 زیر برش ) اندرکات ( دارد -
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 تعداد توقف آسانسور توقف 4 شماره پرونده

ن
بی

کا
ت 

صا
خ

ش
م

 

 
 ظرفیت کابین نفر 6

Q = 450 Kg )ظرفیت کابین )برمبناي وزن 

P = 550 Kg وزن کابین 

i = 1 
 

 ضریب تبدیل بکسل بندي

a = 10 ایمني)پاراشوت(نوع ترمز  تدريجي 

V = 1 m/s سرعت آسانسور 

n = 4 
 

 تعداد طنابهاي فوالدي

ق
لی

تع
م 

ست
سی

ت 
صا

خ
ش

م
 

d = 10 mm قطر طناب فوالدي 

Hr = 14.33 m طول معلق طناب فوالدي 

N = 43000 N/mm2 حداقل نیروي گسستگي طناب فوالدي 

Mr = 0.343 Kg وزن هر متر طناب فوالدي 

 
1 

 
 هاي هرزگرد تعداد فلکه

η = 96 
 

 راندمان فلکه هرزگرد

α = 161 Degree زوایه پیچش طنابهاي فوالدي 

β = 105 Degree زاویه زیر برش شیار فلکه رانش 

S1 = 0 Kg وزن زنجیر جبران 

 
T9 

 
 نوع ریل کابین

ن
بی

کا
ي 

ها
یل

 ر
ت

صا
خ

ش
م

 

A = 951 mm2 مساحت سطح مقطع ریل کابین 

r = 14 mm  ژیراسیونشعاع 

σ = 370 N/mm2 استحکام کششي ریل 

q(l) = 7.47 Kg وزن هر متر ریل کابین 

L = 13.54 m طول ریل یک طرف کابین 

L(k) = 1800 mm  براکت عمودي 2حداکثر فاصله بین 

μ = 0.09 
 

 ضریب اصطکاک

ت
قا

عل
مت

و 
ر 

و
وت

 م
ت

صا
خ

ش
م

 

 
Elecomp نوع الکتروموتور 

 
Elecomp  گیربکسنوع 

 
5.5 Kw توان موتور 

D = 55 cm قطر فلکه رانش 

η(m) = 90 % بازده الکتروموتور 

η(g) = 55 % بازده گیربکس 
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 محاسبه ضریب اطمینان

     

S=n*Mr*Hr= 19.661 Kg وزن سیم بکسل معلق 
 

     

F=[(Q+P)/i+S)/n]*g= 2500.7 N طناب فوالدي نیروي کششي وارد بر هر 
 

     

S.f=N/F= 17 
 

 ضریب اطمینان طنابهاي فوالدي
 

     

S.f > 12 OK  

 محاسبات موتور و گیربکس

Z=(P+Q/2)= 775 Kg جرم وزنه تعادل 
 

     

Cs=(P+Q+Z)/i+S1+S= 1794.7 Kg بار استاتیکي وارد بر محور گیربکس 
 

     

q=[(P+Q-Z)/i-S1+S/i]/η= 254.85 
 

 غیر متعادلبار 
 

     

W=(q*V*g)/[η(m)η(g)]= 5.0508 Kw توان مورد نیاز موتور 
 

     

W < 5.5 OK  

 محاسبه نیروي کشش

f=[4*μ*(1-Sin(β/2))]/(П-β-Sin(β))= 0.2168 
   

     

e^(f*α) = 1.8377 
   

C1= 1.15 C2= 1 
 

     

 
 پایین ترین طبقه متوقف است.% بار نامي در 521حالت اول: کابین با باري معادل 

 
T1=[(1.25*Q+P)/i+S]*g/n= 2776.6 N 

  

T2=Z*g/n= 1900.7 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.68 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK  

     

  
 حالت دوم : کابین بدون بار در باالترین طبقه متوقف است.

 
T1=[(Z/i)+S]*g/n= 1948.9 N 

  

T2=(P/i)*g/n= 1348.9 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.6616 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK  
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 محاسبه فشار مخصوص
 

Pmax=(12.5+4*V)/(1+V)= 8.25 N/mm2 حداکثر فشار مخصوص مجاز 
 

     

P=8*F*COS(β /2)/[Dd*(П-β-Sin(β)]= 6.5423 N/mm2 فشار مخصوص طنابهاي فوالدي 
 

     

P < Pmax OK  

 نیرو تنش در ریلمحاسبه 

λ=Lk/r= 128.57 
 

 ضریب الغري
 

ω= 2.8085 
 

 ضریب کمانش با استفاده از جدول
 

     

σ=[a*(P+Q)*ω]/A= 29.532 
 

 تنش کمانش در ریل
 

     

σ < 140 OK  

 محاسبه نیروهاي وارد بر کف و سقف چاه

N=40(P+Q)= 40000 N نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر کابین 
 

     

N=40*Z= 31000 N نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر وزنه 
 

     

N= 1500 Kg وزن قابل تحمل توسط قالب سقف موتورخانه 
 

     

F1=(P+Q+S+S1+2*Z+M(gb)*g= 29132 N )نیروي وارد بر سقف چاه )فنداسیون زیر موتور 
 

     

M(gb) = 400 Kg  متعلقاتوزن سیستم محرکه و 
 

     

F=a*q(l)*L+a(P+Q)= 11011 N نیروي وارد بر کف چاهک در زیر ریلهاي کابین 
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 :1شماره نمونه محاسبات انجام شده 

 : 1مثال شماره 

 اطالعات اولیه :

 تعداد طبقات 15 طبقه

 ظرفیت کابین 51 نفر

 وزن کابین و متعلقات 311 کیلوگرم

بین دو براکتفاصله  111 سانتیمتر  

- SCHINDLER نوع موتور 

- SCHINDLER نوع گیربکس 

 توان موتور 59.3 کیلو وات

 قطر فلکه گیربکس 11 سانتیمتر

 قطر فلکه هرزگرد 48 سانتیمتر

 تعداد فلکه هرزگرد 5 عدد

 فاصله بگسل های کابین و وزنه 511 سانتیمتر

 فاصله عمودی مراکز فلکه ها 551 سانتیمتر

 زاویه آلفا ) پیچش ( 517 درجه

 تعداد سیم بگسل 3 رشته

 نوع سیم بگسل 51 -

 سرعت آسانسور 5.3 متر بر ثانیه

ST37 T16 نوع ریل کابین 

 نوع ترمز ایمنی تدریجی -

 ارتفاع اورهد 411 سانتیمتر

 عمق چاهک 571 سانتیمتر

 راندمان موتور 31 درصد

 راندمان گیربکس 11 درصد

تبدیلنسبت  5 -  

 باالنس 11 درصد

 زنجیر جبران دارد -

 نوع شیار U گرد

 زیر برش ) اندرکات ( دارد -
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 تعداد توقف آسانسور توقف 15 شماره پرونده

ن
بی

کا
ت 

صا
خ

ش
م

 

 
 ظرفیت کابین نفر 10

Q = 750 Kg )ظرفیت کابین )برمبناي وزن 

P = 900 Kg وزن کابین 

i = 1 
 

 ضریب تبدیل بکسل بندي

a = 10 نوع ترمز ایمني)پاراشوت( تدريجي 

V = 1.6 m/s سرعت آسانسور 

n = 6 
 

 تعداد طنابهاي فوالدي

ق
لی

تع
م 

ست
سی

ت 
صا

خ
ش

م
 

d = 12 mm قطر طناب فوالدي 

Hr = 47.75 m طول معلق طناب فوالدي 

N = 68400 N/mm2 حداقل نیروي گسستگي طناب فوالدي 

Mr = 0.48 Kg  طناب فوالديوزن هر متر 

 
1 

 
 تعداد فلکه هاي هرزگرد

η = 96 
 

 راندمان فلکه هرزگرد

α = 157 Degree زوایه پیچش طنابهاي فوالدي 

β = 105 Degree زاویه زیر برش شیار فلکه رانش 

S1 = 137.52 Kg وزن زنجیر جبران 

 
T16 

 
 نوع ریل کابین

ن
بی

کا
ي 

ها
یل

 ر
ت

صا
خ

ش
م

 

A = 1725 mm2  سطح مقطع ریل کابینمساحت 

r = 17.5 mm شعاع ژیراسیون 

σ = 370 N/mm2 استحکام کششي ریل 

q(l) = 13.55 Kg وزن هر متر ریل کابین 

L = 46.75 m طول ریل یک طرف کابین 

L(k) = 2000 mm  براکت عمودي 2حداکثر فاصله بین 

μ = 0.09 
 

 ضریب اصطکاک

ت
قا

عل
مت

و 
ر 

و
وت

 م
ت

صا
خ

ش
م

 

 
SCHINDLER نوع الکتروموتور 

 
SCHINDLER نوع گیربکس 

 
13.6 Kw توان موتور 

D = 52 cm قطر فلکه رانش 

η(m) = 90 % بازده الکتروموتور 

η(g) = 55 % بازده گیربکس 
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 محاسبه ضریب اطمینان

     

S=n*Mr*Hr= 137.52 Kg وزن سیم بکسل معلق 
 

     

F=[(Q+P)/i+S)/n]*g= 2922.5952 N نیروي کششي وارد بر هر طناب فوالدي 
 

     

S.f=N/F= 23 
 

 ضریب اطمینان طنابهاي فوالدي
 

     

S.f > 12 OK  

 محاسبات موتور و گیربکس

Z=(P+Q/2)= 1275 Kg جرم وزنه تعادل 
 

     

Cs=(P+Q+Z)/i+S1+S= 3200.04 Kg  محور گیربکسبار استاتیکي وارد بر 
 

     

q=[(P+Q-Z)/i-S1+S/i]/η= 390.625 
 

 بار غیر متعادل
 

     

W=(q*V*g)/[η(m)η(g)]= 12.38636364 Kw توان مورد نیاز موتور 
 

     

W < 13.6 OK  

 محاسبه نیروي کشش

f=[4*μ*(1-Sin(β/2))]/(П-β-Sin(β))= 0.216843665 
   

     

e^(f*α) = 1.808164753 
   

C1= 1.2 C2= 1 
 

     

 
 % بار نامي در پایین ترین طبقه متوقف است.521حالت اول: کابین با باري معادل 

 
T1=[(1.25*Q+P)/i+S]*g/n= 3004.3125 N 

  

T2=Z*g/n= 2084.625 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.729411765 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK  

     

  
 بار در باالترین طبقه متوقف است.حالت دوم : کابین بدون 

 
T1=[(Z/i)+S]*g/n= 2084.625 N 

  

T2=(P/i)*g/n= 1471.5 N 
  

(T1/T2)*C1*C2= 1.7 
   

(T1/T2)*C1*C2 < e^(f*α) OK  



47 
 

 
 
 
 
 
 

 محاسبه فشار مخصوص
 

Pmax=(12.5+4*V)/(1+V)= 7.269230769 N/mm2 حداکثر فشار مخصوص مجاز 
 

     

P=8*F*COS(β /2)/[Dd*(П-β-Sin(β)]= 6.739252331 N/mm2 فشار مخصوص طنابهاي فوالدي 
 

     

P < Pmax OK  

 محاسبه نیرو تنش در ریل

λ=Lk/r= 114.2857143 
 

 ضریب الغري
 

ω= 2.280510204 
 

 ضریب کمانش با استفاده از جدول
 

     

σ=[a*(P+Q)*ω]/A= 21.81357587 
 

 تنش کمانش در ریل
 

     

σ < 140 OK  

 محاسبه نیروهاي وارد بر کف و سقف چاه

N=40(P+Q)= 66000 N نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر کابین 
 

     

N=40*Z= 51000 N 1 نیروي وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر وزنه.  

     

N= 1500 Kg وزن قابل تحمل توسط قالب سقف موتورخانه 
 

     

F1=(P+Q+S+S1+2*Z+M(gb)*g= 48805.1424 N )نیروي وارد بر سقف چاه )فنداسیون زیر موتور 
 

     

M(gb) = 500 Kg وزن سیستم محرکه و متعلقات 
 

     

F=a*q(l)*L+a(P+Q)= 22834.625 N نیروي وارد بر کف چاهک در زیر ریلهاي کابین 
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