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ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1  
ΣΥΣΤΗΜΆ ΆΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΆΝΟΥ

1.1  ΣΥΡΜΆΤΟΣΧΟΙΝΆ - ΤΡΟΧΆΛΙΕΣ - ΤΥΜΠΆΝΆ - ΆΓΚΙΣΤΡΆ ΒΆΡΟΥΣ

1.1.1 Συρματόσχοινα

Tο συρματόσχοινο αποτελείται από χαλύβδινα συρματίδια υψηλής αντοχής με όριο θραύσης σύμφωνα με το 
DIN 15020 από 1570 μέχρι 2450 N/mm2. Το ανώτερο όριο θραύσης (2450 N/mm2) χρησιμοποιείται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις ενώ οι συνήθεις τιμές κυμαίνονται από 1570 έως 1960 N/mm2. Στην αγορά κυκλοφορούν 
και συρματόσχοινα με όριο θραύσης συρματιδίων 1275 N/mm2 = 130 kp/mm2. 

Tα συρματίδια αυτά πλέκονται αρχικά για τον σχηματισμό κλώνου και στην συνέχεια οι κλώνοι πλέκονται 
μεταξύ τους για τον σχηματισμό του συρματόσχοινου. H πλοκή γίνεται και στις δύο περιπτώσεις ελικοειδώς 
όπως ακριβώς το κεκλιμένο επίπεδο σε έναν κοχλία σύμφωνα με το σχήμα 1.1.1

Από το σχήμα αυτό ορίζουμε τα μεγέθη:
R        : μέση ακτίνα της συρματόστρωσης
h=AB: βήμα πλοκής του συρματιδίου
α         : γωνία περιελίξεως (πλοκής) του συρματιδίου
β         : γωνία κλίσεως του συρματιδίου.
'Oπως φαίνεται και στο σχήμα 1.1.1, ισχύει:
α + β = 90

O κλώνος αποτελείται από μία ή περισσότερες ομόκεντρες στρώσεις συρματιδίων τα οποία πλέκονται ελι-
κοειδώς γύρω από έναν πυρήνα που ονομάζεται και "ψυχή" του κλώνου. Η ψυχή είναι είτε χαλύβδινη είτε από 

Σχήμα 1.1.1: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου.

Σχήμα 1.1.2: Τομή κάθετη στον άξονα ενός συρματόσχοινου.
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κανάβι. Στο σχήμα 1.1.2 παριστάνεται η δομή ενός συρματόσχοινου όπως αυτή φαίνεται σε μια τομή κάθετη 
στον άξονά του.

1.1.2 Είδη συρματόσχοινων.     

Με βάση τον τρόπο κατασκευής τους τα συρματόσχοινα διακρίνονται σε διάφορα είδη, όπως αναφέρεται πα-
ρακάτω.

- Ανάλογα με την φορά πλοκής των εξωτερικών κλώνων τα συρματόσχοινα χωρίζονται σε δεξιόστροφα Z 
και αριστερόστροφα S. Ομοίως διακρίνονται σε ομόστροφα αν η φορά πλοκής των εξωτερικών συρματιδίων 
στους κλώνους και των εξωτερικών κλώνων είναι η ίδια, και σε ετερόστροφα αν οι δύο φορές διαφέρουν. O 
συνδυασμός των δύο φορών πλοκής δίνει τις εξής κατηγορίες συρματόσχοινων, όπου το κεφαλαίο γράμμα 
συμβολίζει την φορά πλοκής των εξωτερικών κλώνων και το μικρό γράμμα την φορά πλοκής των εξωτερικών 
συρματιδίων στους κλώνους:  

Z/z  :  δεξιόστροφο, ομόστροφο
S/s  :  αριστερόστροφο, ομόστροφο  
Z/s  :  δεξιόστροφο, ετερόστροφο
S/z  :  αριστερόστροφο, ετερόστροφο

- Tα συρματόσχοινα διακρίνονται επίσης σε εκείνα στα οποία τα συρματίδια των κλώνων έχουν σε όλες τις 
στρώσεις τους την ίδια γωνία πλοκής και σε εκείνα των οποίων τα συρματίδια έχουν σε όλες τις στρώσεις τους 
το ίδιο βήμα πλοκής. Στα πρώτα τα συρματίδια διασταυρώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
διατμητικες τάσεις που μειώνουν την διάρκεια ζωής τους. Στα δεύτερα τα συρματίδια είναι παράλληλα μεταξύ 
τους και συνεπώς λόγω της έλλειψης διατμητικών τάσεων η διάρκεια ζωής τους είναι μεγαλύτερη.

- Tα συνήθη συρματόσχοινα και ιδιαίτερα τα ομόστροφα παρουσιάζουν τάση συστροφής. Έχουν την τάση 
δηλαδή να περιστρέφονται, όταν αναρτηθεί στο άκρο τους κάποιο φορτίο και αφεθεί ελεύθερο. Αυτά που δεν 
έχουν τάση συστροφής λέγονται ασύστροφα. Η τάση συστροφής οφείλεται είτε στην παραμόρφωση των συρ-
ματιδίων κατά την πλοκή τους, είτε στην φόρτιση του συρματόσχοινου.

Κατά την πλοκή των συρματιδίων για τον σχηματισμό του κλώνου τα συρματίδια υφίστανται πλαστική 
παραμόρφωση. Παρόλα αυτά μένει και ένα μέρος ελαστικής παραμόρφωσης το οποίο αναγκάζει το τμήμα του 
συρματιδίου ή του κλώνου που τυχόν θα αφεθεί ελεύθερο να ανασηκωθεί. Αυτή η τάση συστροφής εξαιτίας 
της κατασκευής μπορεί να αρθεί με μια προπαραμόρφωση του κλώνου πριν την πλοκή. 

Η τάση συστροφής εξαιτίας της φόρτισης προκύπτει από την εφαπτομενική συνιστώσα της δύναμης εφελ-
κυσμού που δρα υπό την γωνία πλοκής α (σχήμα 1.1.3).

Fa  =S/(z cosα) αξονική συνιστώσα και Ft  =(S/z) tanα η εφαπτομενική συνιστώσα όπου είναι S η δύναμη 
φόρτισης του συρματόσχοινου, z ο αριθμός των συρματιδίων και α η γωνία πλοκής. 

Αυτή η τάση συστροφής μπορεί να αρθεί αν πλεκούν τρία στρώματα κλώνων σε συρματόσχοινο εκ των 
οποίων η εξωτερική στρώση θα είναι ετερόστροφη και οι δύο εσωτερικές ομόστροφες με αντίθετη όμως φορά 
πλοκής στην κάθε μία.

Σχήμα 1.1.3: Δομή του κλώνου ενός συρματόσχοινου και συνιστώσες της φόρτισης S.
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1.1.3 Τύποι συρματόσχοινων 

Για την μείωση του κόστους παραγωγής των συρματόσχοινων, αυτά έχουν τυποποιηθεί αναφορικά με το είδος 
και το μέγεθός τους. Tα συνηθισμένα τυποποιημένα συρματόσχοινα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά είναι 
τα συρματόσχοινα κατά:
1. DIN 655: Oλα τα σύρματα (των εξωτερικών και των εσωτερικών στρώσεων) έχουν την ίδια διάμετρο και 

την ίδια γωνία πλοκής. Ολα τα σύρματα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό ως προς το φορτίο οπότε παρα-
λαμβάνουν θεωρητικά το ίδιο φορτίο. Έχουν ψυχή από κανάβι.

2. DIN 656: H διάμετρος των συρμάτων μεταβάλλεται στις διάφορες στρώσεις ενώ το βήμα πλοκής παραμένει 
σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι τα γειτονικά σύρματα είναι παράλληλα σε όλο το μήκος τους, φέρουν διαφο-
ρετικό φορτίο το καθένα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Tα συρματόσχοινα κατά DIN 656 
διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:

α) Τύπος SEALE: Tα σύρματα της εξωτερικής στρώσεως είναι ισοδιαμετρικά και της εσωτερικής στρώ-
σεως είναι επίσης ισοδιαμετρικά αλλά με μικρότερη διάμετρο από της εξωτερικής.

β) Τύπος WARRINGTON: Tα σύρματα της εξωτερικής στρώσης είναι εναλλάξ μεγάλης και μικρής δι-
αμέτρου και η εσωτερική στρώση αποτελείται από ισοδιαμετρικά σύρματα μισά στον αριθμό ως προς 
την εξωτερική.

γ) Τύπος FILLER: Στον τύπο αυτό υπάρχουν και σύρματα πληρώσεως συνήθως έξι τον αριθμό.

Oι πίνακες των τυποποιημένων συρματόσχοινων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, περιέχονται στις 
αντίστοιχες σημειώσεις του εργαστηρίου, στο τεύχος των πινάκων και διαγραμμάτων (Πίνακες  1.4 έως 1.14)**.

1.1.4 Oι καταπονήσεις των συρματόσχοινων

Οι κύριες καταπονήσεις ενός συρματόσχοινου είναι η εφελκυστική (κυρίως) και η καμπτική καταπόνηση. Επιπλέ-
ον υπάρχουν και δευτερεύουσες καταπονήσεις που προκύπτουν από την εσωτερική δομή του συρματόσχοινου.

1. Εφελκυσμός

Σπουδαιότερη καταπόνηση είναι η εφελκυστική. Εάν θεωρήσουμε ότι το συρματόσχοινο είναι μια δέσμη παράλ-
ληλα προς τον άξονα του κείμενων συρμάτων, τα οποία φορτίζονται ομοιόμορφα προκύπτει η τάση εφελκυσμού 
ίση με:  σz = S/(f As)   όπου είναι S  το φορτίο, f ο συντελεστής πληρώσεως και As η διατομή του συρματόσχοινου.

H διατομή As υπολογίζεται από την διάμετρο d του συρματόσχοινου και είναι:
As = π x d² / 4.
O συντελεστής πληρώσεως f δηλώνει το ποσοστό της διατομής As, το οποίο καταλαμβάνεται από τα μεταλ-

λικά σύρματα. Το υπόλοιπο είναι τα διάκενα που δημιουργούνται μεταξύ των συρμάτων κατά την πλοκή τους.
Στους πίνακες των συρματόσχοινων αναφέρονται συνήθως τα παρακάτω είδη εφελκυστικών φορτίων θραύ-

σης, τα οποία χαρακτηρίζουν την αντοχή τους:
α. Υπολογιστικό ή θεωρητικό φορτίο= μεταλλική διατομή x όριο θραύσης συρματιδίων.

β. Προσδιοριζόμενο φορτίο= άθροισμα φορτίων θραύσεως των συρμάτων (προσδιοριζόμενο φορτίο 
= 1,2 υπολογιστικού).

γ. Πραγματικό φορτίο= πειραματικά προσδιοριζόμενο φορτίο θραύσης του συρματόσχοινου. Είναι 
περίπου 15 - 20% μικρότερο του προσδιοριζόμενου φορτίου.

Αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία για τον προσδιορισμό της πραγματικής αντοχής του συρματόσχοινου 
είναι βέβαια το πραγματικό φορτίο, το οποίο όμως περιλαμβάνεται σπανιότερα στους αντίστοιχους πίνακες.
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2. Κάμψη

Η κάμψη προκύπτει κατά το πέρασμα του συρματόσχοινου πάνω από μια τροχαλία ή από ένα τύμπανο και 
είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθεί επακριβώς.
Εάν θεωρήσουμε τα σύρματα παράλληλα διατεταγμένα προκύπτει με την βοήθεια της εξίσωσης της ελα-
στικής γραμμής κατά την κάμψη:

         όπου         

όπου είναι D η διάμετρος της τροχαλίας και δ η διάμετρος του σύρματος.
H καμπτική τάση είναι :  σb =M/W  με W = 2I/δ  την ροπή αντιστάσεως και I την μαζική ροπή αδράνειας 
της διατομής οπότε προκύπτει :
σb = E δ/D
Εάν το συρματόσχοινο θεωρηθεί σαν μια συμπαγής ράβδος διαμέτρου d προκύπτει : 
σ'b = E d/D
Η πραγματικότητα βρίσκεται μεταξύ των δύο τιμών. Για τους υπολογισμούς των συρματόσχοινων συνήθως 
λαμβάνεται η σχέση  σb = E δ/D, η οποία προσεγγίζει καλλίτερα την πραγματικότητα.

3. Επιφανειακή πίεση

Σε συρματόσχοινα με ίδια γωνία πλοκής στις διάφορες στρώσεις, τα σύρματα διασταυρώνονται μεταξύ τους, 
οπότε στις θέσεις επαφής (σημειακή επαφή) αναπτύσσονται μεγάλες επιφανειακές πιέσεις.
Στις περιπτώσεις συρματόσχοινων με ίδιο βήμα πλοκής, οι επιφανειακές πιέσεις είναι σημαντικά μικρότερες, 
λόγω της εκτεταμένης επιφάνειας επαφής των συρμάτων μεταξύ τους.

4. Δευτερογενείς κάμψεις από αλληλεπίδραση των συρμάτων

Όταν τα σύρματα διασταυρώνονται μεταξύ τους τότε δεν υποστηρίζονται από τα σύρματα των κατώτερων 
στρώσεων σε όλο τους το μήκος αλλά μόνο σε ορισμένα σημεία. Οπότε προκύπτει δευτερογενής κάμψη.

5. Διάτμηση

Η καταπόνηση αυτή προκύπτει όπως και οι δευτερογενείς κάμψεις εξ αιτίας των διασταυρώσεων των συρ-
ματιδίων.

6. Στρεπτικές τάσεις

1.1.5 Διάρκεια ζωής των συρματόσχοινων

Το συρματόσχοινο είναι ένα δυναμικά καταπονούμενο στοιχείο, το οποίο υπόκειται σε έναν μηχανισμό αστοχί-
ας, τον οποίο συνθέτουν οι εφελκυστικές και καμπτικές εναλλαγές και η φθορά από την τριβή των συρμάτων 
μεταξύ τους αλλά και του συρματόσχοινου πάνω στις τροχαλίες ή στα τύμπανα. Tα συρματόσχοινα έχουν εξ 
αιτίας των μεγάλων καταπονήσεων τους στην διάρκεια λειτουργίας μόνο μια περιορισμένη διάρκεια ζωής, η 
οποία μάλιστα είναι μικρότερη από αυτήν των υπόλοιπων εξαρτημάτων μιας ανυψωτικής μηχανής. Για τον λόγο 
αυτό και επειδή πρόσθετα η αστοχία του συρματόσχοινου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εκτός από τον υλικό 
εξοπλισμό και την ζωή του προσωπικού της εγκατάστασης, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την διάρκεια ζωής του συρματόσχοινου.
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1.2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΆ ΆΝΥΨΩΣΗΣ

1.2.1 απαιτούμενα μεγέθη κινητήρα ανύψωσης.

Οι κινηματικές μεταβολές στο σύστημα ανύψωσης παριστάνονται συνήθως σε ένα διάγραμμα απόστασης s - 
χρόνου t ή ταχύτητας v - χρόνου t ή επιτάχυνσης a - χρόνου t (σχήμα 1.2.1). Μετά την εκκίνηση του συστήματος 
μεταβάλλεται η ταχύτητα του από το μηδέν μέχρι μια μέγιστη τιμή έστω γραμμικά και μετά από μια χρονική 
περίοδο σταθερής ταχύτητας ακολουθεί η επιβράδυνση του συστήματος που θεωρείται πάλι γραμμική, όπου 
επιπρόσθετα θεωρείται ότι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση έχουν το ίδιο μέγεθος. 

Βέβαια το διάγραμμα των επιταχύνσεων που προέκυψε σαν παράγωγος της ταχύτητας ως προς τον χρόνο 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ειδικά στις θέσεις των μεταβολών της επιτάχυνσης, γιατί μια τόσο 
απότομη μεταβολή της επιτάχυνσης θα οδηγούσε σε πολύ ψηλές καταπονήσεις. 

Από τους συσχετισμούς αυτούς μπορούν στην συνέχεια να υπολογισθούν οι απαιτήσεις από τον κινητήρα 
ανύψωσης σχετικά με το μέγεθος της ροπής του κινητήρα και τον εκάστοτε αριθμό στροφών.

Η ροπή που αποδίδει ο κινητήρας θα πρέπει να καλύπτει αφενός τις απαιτήσεις για την μετακίνηση του 
φορτίου και αφετέρου τις διάφορες απώλειες όπως μηχανικές, τριβής, επιτάχυνσης κλπ. που εμφανίζονται είτε 
κατά την λειτουργία του συστήματος με σταθερή ταχύτητα κίνησης, είτε στις φάσεις μεταβολών της ταχύτητας 
δηλαδή κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του φορτίου. Tο μέγεθος της απαιτούμενης ροπής του κινητήρα 
στις διάφορες καταστάσεις όπως ανύψωση υπό πλήρες φορτίο, κατέβασμα υπό πλήρες φορτίο, ανύψωση ή 
κατέβασμα με κενό άγκιστρο μπορεί να παρασταθεί με ευκρίνεια σε ένα διάγραμμα ροπής-χρόνου (T, t), όπου 
υποθέτουμε ότι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση είναι ίσες κατ' απόλυτο τιμή και οι βαθμοί απόδοσης που κυ-
μαίνονται μεταξύ 0,80 και 0,95 είναι ίσοι για την ανύψωση και το κατέβασμα του φορτίου.

Σχήμα 1.2.1:  Χρονική μεταβολή της απόστασης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε συστήματα ανύψωσης  
και πορείας μιας γερανογέφυρας.
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Γενικά διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Άνύψωση του φορτίου με σταθερή ταχύτητα (ισορροπία)

Για την ανύψωση του φορτίου με σταθερή ταχύτητα η ροπή του φορτίου στην άτρακτο του κινητήρα προ-
κύπτει ίση με:

TQ = mQ g r/iσυν     όπου είναι 

mQ : μάζα του φορτίου ανύψωσης
g : επιτάχυνση της βαρύτητας
r : ακτίνα του τυμπάνου
iσυν : συνολική σχέση μετάδοσης κινητήρας/φορτίο

Εάν ληφθεί υπόψη και ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος η τότε προκύπτει για την ροπή του 
φορτίου : TQh = TQ/η

O συνολικός βαθμός απόδοσης η είναι το γινόμενο 

η = ηs ηT ηG   όπου είναι
ηs : βαθμός απόδοσης της σχοινοκίνησης
ηT : βαθμός απόδοσης του τυμπάνου
ηG : βαθμός απόδοσης του μειωτήρα = 0,8 έως 0,9

ηs = ηR
i ηF

k   όπου είναι
ηR : βαθμός απόδοσης μιας σταθερής τροχαλίας
ηF : βαθμός απόδοσης πολύσπαστου 
i : αριθμός τροχαλιών, k : αριθμός πολυσπάστων.

Επίσης η συνολική σχέση μετάδοσης είναι  iσυν = is iG

is : σχέση μετάδοσης της σχοινοκίνησης
iG : σχέση μετάδοσης του μειωτήρα iG = i1 i2 ...in   με i1, i2,... in τις σχέσεις μετάδοσης στις βαθμίδες του μειωτήρα.

Από την ταχύτητα ανύψωσης του φορτίου vh

vh = 2r π nm/iσυν

όπου nm είναι ο αριθμός στροφών του κινητήρα, προκύπτει για την ροπή του φορτίου TQ στην άτρακτο του 
κινητήρα η σχέση: 

Για έναν πληρέστερο υπολογισμό θα πρέπει βέβαια στην μάζα του φορτίου mQ να προστεθεί και η μάζα του 
μηχανισμού ανύψωσης mG δηλαδή σχοινιού, τροχαλιών, πολύσπαστου, άγκιστρου, τραβέρσας κλπ. Έτσι στις 
παραπάνω σχέσεις αντί του mQ θα πρέπει να τεθεί (mQ + mG).
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1.2 Κινητήρες στο σύστημα ανύψωσης

2. Κατέβασμα του φορτίου με σταθερή ταχύτητα (ισορροπία)

H διαφορά ανάμεσα στην ροπή του κινητήρα κατά το κατέβασμα του φορτίου με σταθερή ταχύτητα και 
την ροπή κατά την ανύψωση του φορτίου πάλι με σταθερή ταχύτητα έγκειται στο ότι η ροπή στο κατέβα-
σμα μικραίνει κατά τον συνολικό βαθμό απόδοσης η. Έτσι η ροπή στο κατέβασμα του φορτίου με σταθερή 
ταχύτητα είναι: TQs =TQ x η'  
Δηλαδή οι δυνάμεις τριβής προσπαθούν ουσιαστικά να συγκρατήσουν το φορτίο και υποβοηθούν έτσι τον 
κινητήρα άρα μειώνουν την ροπή που πρέπει αυτός να αποδώσει στην τιμή TQs.
Ανάμεσα στον βαθμό απόδοσης στην ανύψωση η και σ' αυτόν κατά το κατέβασμα του φορτίου η' ισχύει η 
σχέση  η' = 2-(1/η)  με την προϋπόθεση ίσων ροπών απώλειας στις δύο περιπτώσεις.
Για η =1 έως 0,9 (περίπτωση μετωπικών ή κωνικών οδοντωτών τροχών) ισχύει η=η'. Εάν η ≤ 0,5 τότε προ-
κύπτει αυτασφάλιση του φορτίου στο κατέβασμα η'= 0. Γενικώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η = η' οπότε 
προκύπτει ότι   TQs = TQ x η   και  TQh = TQ / η συνεπώς TQs = TQh x η².

3. Άνύψωση του φορτίου με επιταχυνόμενη κίνηση

Κατά την επιταχυνόμενη κίνηση προκύπτουν αδρανειακές δυνάμεις και ροπές από το φορτίο και τον μηχα-
νισμό κίνησης, οι οποίες αυξάνουν την απαιτούμενη ροπή ανύψωσης έναντι της κατάστασης ισορροπίας.
Ενώ στο σύστημα κίνησης μιας γερανογέφυρας πρέπει οι αδρανειακές αυτές δυνάμεις να ληφθούν οπωσ-
δήποτε υπόψη, στο σύστημα ανύψωσης αρκεί στην γενική περίπτωση να υπολογισθεί μόνο η απαιτούμενη 
ροπή ή ισχύς για την κατάσταση ισορροπίας και στην συνέχεια να ελεγχθεί η περίπτωση της επιτάχυνσης, 
εάν ο χρόνος που διατίθεται για την επιτάχυνση είναι σχετικά μικρός.
Στην επιταχυνόμενη ανύψωση ο κινητήρας πρέπει να αποδώσει την ροπή ισορροπίας αλλά και την ροπή 
επιτάχυνσης.
Η ροπή επιτάχυνσης TB διακρίνεται στο κομμάτι που αφορά τις ευθύγραμμα κινούμενες μάζες Tt και στο 
κομμάτι για τις περιστρεφόμενες μάζες Tr. 
Είναι δηλαδή     TB =Tt+Tr και Tα =TQ+Tt+Tr   η συνολική ροπή του κινητήρα κατά την επιτάχυνση.
H ροπή επιτάχυνσης των ευθύγραμμα κινούμενων μαζών (φορτίο, μάζα του συστήματος ανύψωσης) ανηγ-
μένη στην άτρακτο του κινητήρα προκύπτει από την σχέση

όπου ta είναι ο χρόνος της επιτάχυνσης και a η επιτάχυνση του φορτίου κατά την ανύψωση.
O λόγος Tt/TQ = a/g μας δίνει το ποσοστό κατά το οποίο το φορτίο γίνεται "βαρύτερο" κατά την επιταχυ-
νόμενη ανύψωση ή "ελαφρότερο" κατά την επιβραδυνόμενη ανύψωση. Εάν ληφθεί υπόψη και ο βαθμός 
απόδοσης τότε αντικαθίσταται το TQ με το TQh ή το TQs ανάλογα εάν εξετάζεται η ανύψωση ή το κατέβασμα 
του φορτίου. H ροπή επιτάχυνσης των ευθύγραμμα κινούμενων μαζών εάν ληφθεί υπόψη και ο συντελεστής 
απόδοσης η είναι

H ροπή επιτάχυνσης των περιστρεφόμενων μαζών ανηγμένη στην άτρακτο του κινητήρα υπολογίζεται από 
την σχέση :
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Κεφάλαιο 1: Σύστημα Ανύψωσης Γερανού

όπου είναι :
Jαν :  ανηγμένη μαζική ροπή αδράνειας όλων των περιστρεφόμενων μαζών στην άτρακτο του κινητήρα
a' : γωνιακή επιτάχυνση
ta : χρόνος επιτάχυνσης
ω : γωνιακή ταχύτητα κινητήρα.
Την ροπή επιτάχυνσης των περιστρεφόμενων μαζών Tr μπορούμε να την υπολογίσουμε επίσης αναλυτικά, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα ενός μειωτήρα δύο βαθμίδων, ανάγοντας διαδοχικά τις περιστρε-
φόμενες μάζες από την έξοδο προς την είσοδο του μειωτήρα στις ενδιάμεσες βαθμίδες.

Pοπή επιτάχυνσης στον άξονα του τυμπάνου = έξοδος μειωτήρα :
Tr3 = J3 x a'3

Pοπή επιτάχυνσης στην ενδιάμεση άτρακτο του μειωτήρα :

Pοπή επιτάχυνσης στην είσοδο του μειωτήρα = άτρακτος του κινητήρα :

Αντίστοιχα μπορούμε να υπολογίσουμε την Tr ως Tr = Jαν x a' χρησιμοποιώντας την σχέση αναγωγής όλων 
των μαζικών ροπών αδράνειας στην άτρακτο του κινητήρα:

όπου είναι Ji  η ροπή αδράνειας των μαζών που βρίσκονται πάνω στην άτρακτο i, ni οι στροφές της ατράκτου 
i του μειωτήρα και ηi ο βαθμός απόδοσης από την άτρακτο i μέχρι την είσοδο του μειωτήρα και Jτυμ, nT  είναι 
αντίστοιχα η ροπή αδράνειας και οι στροφές του τυμπάνου.
Τέλος Jκιν είναι η ροπή αδράνειας του κινητήρα, nm είναι οι στροφές του και ηG είναι ο βαθμός απόδοσης του 
μειωτήρα.

Κατόπιν αυτών η απαιτούμενη ροπή του κινητήρα στην φάση της επιταχυνόμενης ανύψωσης είναι:

δηλαδή:
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1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο για την εκλογή του κατάλληλου μεγέθους του κινητήρα είναι η ονομαστική 
ισχύς του. Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις για ανύψωση του φορτίου με σταθερή 
ταχύτητα αλλά και για την επιτάχυνση του φορτίου στην φάση της επιταχυνόμενης ανύψωσης. Επειδή η απαι-
τούμενη ισχύς για την επιτάχυνση του φορτίου είναι σχετικά μικρότερη από αυτήν για την κίνηση με σταθερή 
ταχύτητα, έχει επικρατήσει κατά τον υπολογισμό του κινητήρα στο σύστημα ανύψωσης να λαμβάνεται υπόψη 
μόνον το τμήμα που αφορά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα και με βάση αυτό να επιλέγεται ο κινητήρας. Στην 
συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της επάρκειας του κινητήρα, όσον αφορά την αποδιδόμενη ροπή στην φάση της 
δυσμενέστερης φόρτισης, που είναι η επιταχυνόμενη ανύψωση του φορτίου.

Έτσι η απαιτούμενη ισχύς του κινητήρα υπολογίζεται από το ανυψούμενο ωφέλιμο φορτίο Q και την ταχύ-
τητα ανύψωσης vh με την σχέση:

 � �
�Q vh
���

όπου:  ηολ είναι ο ολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ανύψωσης. Το ωφέλιμο φορτίο Q συμπε-
ριλαμβάνει και το βάρος των παρελκόμενων ανύψωσης, όπως τροχαλιών, αγκίστρου κλπ.

Σημειώνεται ότι εάν η απαιτούμενη ισχύς υπολογισθεί σε κάποια άλλη θέση του συστήματος ανύψωσης εκτός 
από την θέση του φορτίου, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα ανύψωσης αλλά και η εφαρμοζόμενη 
δύναμη στην παρατηρούμενη θέση (π.χ. στο τύμπανο ή στον κινητήρα κλπ.).

O συνολικός βαθμός απόδοσης περιλαμβάνει τον βαθμό απόδοσης του μειωτήρα, τον βαθμό απόδοσης 
του τυμπάνου και τον βαθμό απόδοσης του πολύσπαστου. O βαθμός απόδοσης του μειωτήρα κυμαίνεται για 
μειωτήρες με μετωπικούς τροχούς, όπως συνήθως χρησιμοποιούνται στα συστήματα ανύψωσης, μεταξύ ημ = 0.9 
και ημ = 0.99, όπως φαίνεται στον Πίνακα A3. O βαθμός απόδοσης του τυμπάνου εξαρτάται από την έδρασή του 
και παίρνει για έδραση σε έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) την τιμή ητ = 0.98 και για έδραση σε έδρανα ολίσθησης 
την τιμή ητ = 0.96. O βαθμός απόδοσης του πολύσπαστου τέλος υπολογίζεται από την σχέση: 

�
�
���� � �
�
�

1 1
1z

R
z

R

όπου: z είναι ο αριθμός των κλάδων του πολύσπαστου και
   ηR ο βαθμός απόδοσης της σταθερής τροχαλίας του πολύσπαστου (ηR = 0.96 για έδραση των 

τροχαλιών σε έδρανα ολίσθησης και ηR = 0.98 για έδρασή τους σε έδρανα κύλισης).

Όταν το μέγεθος της ισχύος είναι σχετικά μεγάλο (μεγαλύτερο από 2.0 έως 4.0 kW), τότε λαμβάνεται υπό-
ψη κατά τον υπολογισμό και ο συντελεστής σχετικού φορτίου r, ο οποίος εξαρτάται από το σχετικό φορτίο λ.

ΣΥΣΤΗΜΆ ΆΝΥΨΩΣΗΣ  
ΣΤ. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΆ ΆΝΥΨΩΣΗΣ
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Σύστημα ανύψωσης: ΣΤ. Κινητήρες στο σύστημα ανύψωσης

Tο σχετικό φορτίο λ ορίζεται από την σχέση :

όπου: mQ : μάζα του ωφέλιμου φορτίου,  
  mG : μάζα του ίδιου βάρους ή διαφορετικά των παρελκομένων του συστήματος ανύψωσης.

Oι τιμές του r σε συνάρτηση με το λ δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και στον Πίνακα A2:

λ 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
r 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1

Έτσι η απαιτούμενη ισχύς γίνεται:
Nαπαιτ  = N x r     όπου

 � �
�Q vh
���

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ο συντελεστής φορτίου r επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον στις 
περιπτώσεις που το ανυψωτικό μηχάνημα εργάζεται υπό πλήρες φορτίο και χωρίς φορτίο. Σε μηχανήματα τα 
οποία μεταφέρουν συνεχώς κάποιο φορτίο πρέπει να τίθεται r =1. 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΆΡΚΕΙΆΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΆ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ U

H σχέση υπερφόρτισης u είναι ο λόγος της ροπής Tah στην φάση εκκίνησης (επιτάχυνσης) των μαζών προς την 
ροπή TQh στην κίνηση με σταθερή ταχύτητα ή προς την ονομαστική ροπή TN. Έτσι διακρίνουμε την:

α) Σχέση υπερφόρτισης ως προς την κατάσταση ισορροπίας:

 

β) Σχέση υπερφόρτισης ως προς την ονομαστική ροπή ή ισχύ του κινητήρα:

 

όπου: Tah είναι η απαιτούμενη ροπή κατά την επιταχυνόμενη ανύψωση του φορτίου και  
   TQh ή TN είναι αντίστοιχα η ροπή κατά την φάση της κίνησης με σταθερή ταχύτητα και η ονο-

μαστική ροπή του κινητήρα. 
  Αντίστοιχα είναι τα μεγέθη Pah, PQh και PN για την ισχύ.

H επιτρεπόμενη σχέση υπερφόρτισης του κινητήρα δίνεται στους πίνακες εκλογής των κινητήρων και ορί-
ζεται από τις σχέσεις:

uL k�
�
��

          ή           uL AL�
�
��

H τιμή της uV πρέπει να είναι περίπου ίση με uV = 0,7 x uL =1,5 έως 2,0. 
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3. Φάσεις λειτουργίας του συστήματος ανύψωσης και απαιτούμενες ροπές του κινητήρα 

Εφ
αρ

μο
γέ

ςΣτην παραπάνω σχέση Mκ είναι η ροπή ανατροπής του κινητήρα με δακτύλιους ολίσθησης και MAL η ροπή 
έλξεως του κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα. H ροπή MN είναι ταυτόσημη με την ροπή TN (MN = TN).

Κατά την εκλογή του κινητήρα θα πρέπει να ισχύει:

uN ≤ 0,9 x uL ή Tah ≤ 0,9 x Mk

O όρος αυτός καθορίζει όπως η απαιτούμενη ροπή στην φάση της εκκίνησης, δηλαδή κατά την επιταχυ-
νόμενη ανύψωση του φορτίου, δεν ξεπερνά το 90% της ροπής ανατροπής του κινητήρα. Η περιοχή της ροπής 
ανατροπής του κινητήρα είναι γενικά μία περιοχή ασταθούς λειτουργίας του κινητήρα, γι’ αυτό και τίθεται σαν 
όριο να μην πλησιάσει ο κινητήρας στην δυσμενέστερη φάση λειτουργίας του κοντά στην περιοχή αυτή. 

Όσον αφορά την απαιτούμενη ροπή στην φάση της επιταχυνόμενης ανύψωσης αυτή υπολογίζεται όπως 
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

3.  ΦΆΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΆΤΟΣ ΆΝΥΨΩΣΗΣ ΚΆΙ ΆΠΆΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  
ΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΆ

Γενικά διακρίνουμε τις παρακάτω φάσεις λειτουργίας με τις αντίστοιχες απαιτούμενες ροπές του κινητήρα:

α) Ανύψωση του φορτίου με σταθερή ταχύτητα (ισορροπία)
Για την ανύψωση του φορτίου με σταθερή ταχύτητα, η ροπή του φορτίου μετρημένη στην άτρακτο του κινητήρα 
προκύπτει ίση με:

 �Q
Qm g r
i

�
� �

���

όπου είναι: mQ η μάζα του φορτίου ανύψωσης
  g η επιτάχυνση της βαρύτητας
  r η ακτίνα του τυμπάνου
  iσυν  η συνολική σχέση μετάδοσης από τον κινητήρα μέχρι το φορτίο.

Eαν ληφθεί υπόψη και ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ηολ, τότε προκύπτει για την ροπή 
του φορτίου :

 
�

�
Qh

Q�
���

O συνολικός βαθμός απόδοσης ηολ είναι το γινόμενο 

ηολ = ησχ ητ ημ   

όπου είναι: ησχ ο βαθμός απόδοσης της σχοινοκίνησης (πολύσπαστο - ανάρτηση συρματόσχοινων)
  ητ ο βαθμός απόδοσης του τυμπάνου
  ημ ο βαθμός απόδοσης του μειωτήρα

ησχ = ηRi ηFk 

 όπου είναι: ηR ο βαθμός απόδοσης μιας σταθερής τροχαλίας
  ηF ο βαθμός απόδοσης πολύσπαστου 
  i ο αριθμός τροχαλιών
  k ο αριθμός πολυσπάστων.
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Επίσης η συνολική σχέση μετάδοσης είναι  iσυν = iσχ iμ

όπου:  iσχ είναι η σχέση μετάδοσης της σχοινοκίνησης (πολυσπάστων)
   iμ είναι η σχέση μετάδοσης του μειωτήρα iμ = i1 i2 ...in   με i1, i2,... in τις σχέσεις μετάδοσης στις 

βαθμίδες του μειωτήρα.

Από την ταχύτητα ανύψωσης του φορτίου vh

 v n r
ih

m�
� � �2 �

���

όπου:  nm είναι ο αριθμός στροφών του κινητήρα, προκύπτει για την ροπή του φορτίου TQ στην 
άτρακτο του κινητήρα η σχέση: 

 �Q
Q h

m

m g v
n

�
� �
� �2 �

         και        �Qh
Q h

m

m g v
n

�
� �

� � �2 � �
 

Για έναν πληρέστερο υπολογισμό θα πρέπει βέβαια στην μάζα του φορτίου mQ να προστεθεί και η μάζα του 
μηχανισμού ανύψωσης mG δηλαδή συρματόσχοινων, τροχαλιών, πολύσπαστου, άγκιστρου, τραβέρσας κλπ. Έτσι 
στις παραπάνω σχέσεις αντί του mQ θα πρέπει να τεθεί (mQ + mG).

β) Κατέβασμα του φορτίου με σταθερή ταχύτητα (ισορροπία)
Η διαφορά ανάμεσα στην ροπή του κινητήρα κατά το κατέβασμα του φορτίου με σταθερή ταχύτητα και την ροπή 
κατά την ανύψωση του φορτίου πάλι με σταθερή ταχύτητα έγκειται στο ότι η ροπή στο κατέβασμα μικραίνει 
κατά τον συνολικό βαθμό απόδοσης ηολ. Έτσι η ροπή στο κατέβασμα του φορτίου με σταθερή ταχύτητα είναι: 

TQs =TQ x ηολ'  

Ανάμεσα στον βαθμό απόδοσης στην ανύψωση ηολ και σ' αυτόν κατά το κατέβασμα του φορτίου ηολ' ισχύει 
η σχέση  ηολ' = 2-(1/ηολ)  με την προϋπόθεση ίσων ροπών απώλειας στις δύο περιπτώσεις.

Για η =1 έως 0,9 (περίπτωση μετωπικών ή κωνικών οδοντωτών τροχών) ισχύει ηολ=ηολ'. Eαν ηολ ≤ 0,5 τότε 
προκύπτει αυτασφάλιση του φορτίου στο κατέβασμα ηολ'= 0. Γενικώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ηολ = ηολ' 
οπότε προκύπτει ότι   TQs = TQ x ηολ   και 

TQh = TQ / ηολ  συνεπώς  TQs = TQh x ηολ².

γ) Ανύψωση του φορτίου με επιταχυνόμενη κίνηση
Κατά την επιταχυνόμενη κίνηση προκύπτουν αδρανειακές δυνάμεις και ροπές από το φορτίο και τον μηχανισμό 
κίνησης, οι οποίες αυξάνουν την απαιτούμενη ροπή ανύψωσης έναντι της κατάστασης ισορροπίας.

Ενώ στο σύστημα κίνησης μιας γερανογέφυρας πρέπει οι αδρανειακές αυτές δυνάμεις να ληφθούν οπωσ-
δήποτε υπόψη κατά την επιλογή του κινητήρα, στο σύστημα ανύψωσης αρκεί στην γενική περίπτωση να υπο-
λογισθεί μόνον η απαιτούμενη ροπή ή ισχύς για την κατάσταση ισορροπίας και με βάση αυτήν να επιλεγεί ο 
κινητήρας. Στην συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η περίπτωση της επιτάχυνσης, εάν ο χρόνος που διατίθεται για 
την επιτάχυνση είναι σχετικά μικρός, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απαιτούμενη ροπή στην επιταχυνόμενη 
ανύψωση είναι μικρότερη από το 90% της ροπής ανατροπής του κινητήρα που επιλέχθηκε, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως.

Στην επιταχυνόμενη ανύψωση ο κινητήρας πρέπει να αποδώσει την ροπή ισορροπίας και επιπλέον και την 
ροπή επιτάχυνσης.
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3. Φάσεις λειτουργίας του συστήματος ανύψωσης και απαιτούμενες ροπές του κινητήρα 

Εφ
αρ

μο
γέ

ςΗ ροπή επιτάχυνσης TB διακρίνεται στο κομμάτι που αφορά τις ευθύγραμμα κινούμενες μάζες Tt και στο 
κομμάτι για τις περιστρεφόμενες μάζες Tr. 

Είναι δηλαδή η ροπή επιτάχυνσης     TB =Tt+Tr  και 
Tα =TQ+Tt+Tr   η συνολική ροπή του κινητήρα κατά την επιτάχυνση.
H ροπή επιτάχυνσης των ευθύγραμμα κινούμενων μαζών (φορτίο, μάζα του συστήματος ανύψωσης) ανηγ-

μένη στην άτρακτο του κινητήρα προκύπτει από την σχέση:
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όπου: ta είναι ο χρόνος της επιτάχυνσης και 
  a η επιτάχυνση του φορτίου κατά την ανύψωση, όπου a = vh / ta.

H ροπή επιτάχυνσης των ευθύγραμμα κινούμενων μαζών εάν ληφθεί υπόψη και ο βαθμός απόδοσης ηολ είναι:
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Σημειώνεται ότι και εδώ ο ακριβής υπολογισμός απαιτεί στην θέση της μάζας mQ να τίθεται η συνολική 
μάζα mQ + mG.

H ροπή επιτάχυνσης των περιστρεφόμενων μαζών ανηγμένη στην άτρακτο του κινητήρα υπολογίζεται από 
την σχέση : 

 

όπου είναι:  Jαν η ανηγμένη μαζική ροπή αδράνειας όλων των περιστρεφόμενων μαζών στην άτρακτο του 
κινητήρα,

  a' η γωνιακή επιτάχυνση κινητήρα,
  ta ο χρόνος επιτάχυνσης,
  ω η γωνιακή ταχύτητα κινητήρα.

Την ροπή επιτάχυνσης των περιστρεφόμενων μαζών Tr  μπορούμε να την υπολογίσουμε αναλυτικά υπολογί-
ζοντας για κάθε μάζα Ji με την γωνιακή της επιτάχυνση ai'  το γινόμενο (Ji x ai') και στην συνέχεια αθροίζοντας 
τα επιμέρους γινόμενα.

Αντίστοιχα μπορούμε να υπολογίσουμε την Tr ως Tr = Jαν x a' χρησιμοποιώντας την σχέση αναγωγής όλων 
των μαζικών ροπών αδράνειας στην άτρακτο του κινητήρα:
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όπου είναι:  Ji  η ροπή αδράνειας των μαζών που βρίσκονται πάνω στην άτρακτο i, 
  ni οι στροφές της ατράκτου i του μειωτήρα,
  ηi ο βαθμός απόδοσης από την άτρακτο i μέχρι την είσοδο του μειωτήρα,
  Jτυμ, nT  είναι αντίστοιχα η ροπή αδράνειας και οι στροφές του τυμπάνου,
  Jκιν είναι η ροπή αδράνειας του κινητήρα, 
  nm είναι οι στροφές του κινητήρα και 
  ημ είναι ο βαθμός απόδοσης του μειωτήρα.
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Πίνακας 4.6θ:  Μπλοκ τροχών κυλίσεως VAZP 130 – VAZ 400 μιας κατασκευαστικής εταιρίας (ABUS)
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Πίνακες 4

Εφ
αρ

μο
γέ

ς

Πίνακας 4.6θ:  (συνέχεια) Μπλοκ τροχών κυλίσεως VAZP 130 – VAZ 400 μιας κατασκευαστικής εταιρίας (ABUS)
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Πίνακας 4.6ι: Φλαντζωτές οδοντωτές στεφάνες τροχών κυλίσεως κατά DIN 15082 μέρος 1
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