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بسته به نوع ساختمان ها از انواع  ی ساختمان  یاز پروژه ها یار یدر بس
تجربه سوار شدن چند نوع آسانسور  تاکنون .شود ی آسانسور ها استفاده م

 د؟ یرا داشته ا

 .میانواع و اقسام آسانسورها بپرداز ی به معرف  میمقاله قصد دار نیا در

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 تا به امروز روزی انواع آسانسور از د راتییتغ 1#

و   ی بار طراح نینخست یبرا یالدیم 19در قرن  (Elevator) آسانسورها
  یتکنولوژ  شرفتیکه با پ زات یاز تجه یار یبس برخالف  .ساخته شدند

  200عملکرد آسانسورها در  اساس کنند، ی را تجربه م  یاد یز یادیبن رات ییتغ
در ساخت انواع  رات ییتغ  نی تر  مهم .ثابت بوده است بایتقر ریسال اخ

  نیا .است وستهیبه وقوع پ یکنترل  یها ستمیآسانسور در بخش س
و بهبود سرعت آسانسورها اعمال شده  ی منی ا یارتقا یدر راستا  رات ییتغ
دست   زیآسانسورها ن نیکاب دیمورد استفاده در تول الیمتر نیهمچن .اند

  یفوالد یآن ها از ورق ها شتری بدنه ب البته .شده اند ی راتییخوش تغ
 .دارد یی شوند که استحکام و دوام باال ی ساخته م 

داشته  ی راتییسال ها تغ نیدر طول ا زیمحترک آسانسورها ن یها بخش
 طیاز حبس شدن افراد در شرا یر یجلوگ یبرا یر یتداب نیهمچن .اند

آسانسورها را ارتقا داده  ی منیشده که ا دهیش یدر آسانسور اند یاضطرار 
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افراد و بار محدود   یی جابجا تیا ظرفگذشته آسانسورها عمدتا ب در .است
 یها تیدر حال حاضر انواع آسانسورها با ظرف اما .شدند ی ساخته م 

 .شوند ی م د یتول زین نیسنگ یو بارها ادیافراد ز  یی جابجا  یگوناگون برا

 

 

 انواع آسانسور 2#

قرن   2که آسانسورها در طول  ی و تحوالت  رییمختصر به تغ ی جا نگاه  نیا تا
انواع   ی ادامه الزم است که به بررس در .میتجربه کرده اند، انداخت ریاخ

 .میبپرداز رند،یگ ی که در حال حاضر مورد استفاده قرار م یی آسانسور ها

 نیشوند که در ا ی نوع آسانسور ساخته م  4در حال حاضر  ی طور کل به
 .میکن ی م  ی بخش آن ها را معرف
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 (Traction Elevator)  یانواع آسانسور کشش 1-2#

کاربرد  ی مسکون  یاز پروژه ها اریانواع آسانسور که در بس نی تر  جیاز را ی کی
از  ی زاتیتجه  ،ی ساختمان آسانسور کشش در .است ی دارند، آسانسور کشش

حرکت به سمت باال و   زمیمکان ی تعادل یبکسل و وزنه ها میجمله موتور، س
کردن فشار وزن  ی خنث یبرا ی تعادل یها وزنه .کنند ی را فراهم م  نییپا

چاه آسانسور   ایوزنه ها در چاله   نیا .افراد سوار بر آسانسور کاربرد دارند
است، در  ی ک یکه از نوع الکتر  ی آسانسور کشش موتور .شوند ی م  هیتعب
 کیاز  زیبکسل ن میس .ردیگ ی ر مجداگانه به نام اتاق آسانسور قرا ی اتاق

به بدنه آسانسور متصل   گریطرف به قرقره متصل به موتور و از طرف د
  ی م  نیرا تام  ی کیموتور الکتر  دنیچرخ یبرا ازیمورد ن یانرژ  قرقره .است

 .کند ی طبقات جابجا م  نیبکسل آسانسور را ب میس بیترت  نیا به .کند

 

شوند   ی م می به دو دسته تقس ی کشش یبه ذکر است که آسانسورها الزم
 :که عبارت اند از
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 (Geared Traction Elevator) یدنده ا ی کشش آسانسور .1

  انتقال .متصل است ربکسیگ کی موتور به  ،یدنده ا  ی آسانسور کشش در
مدل از انواع  نی ا .ردیگ ی صورت م  ربکسیگ قیاز موتور به قرقره از طر روین
 .کنند ی کار م قهیفوت بر دق 500معادل  ی سانسورها با سرعت آ

 

 (Gearless Traction Elevator) بدون دنده ی کشش آسانسور .2

انتقال قدرت و  یبرا ربکسیاز گ یبدون دنده، خبر   ی آسانسور کشش در
مسئله باعث شده است که بتوانند با  نیهم .ستیسرعت قرقره ن میتنظ

در   ی نصب آسانسور کشش  یبرا .کار کنند قهیفوت بر دق 2000سرعت 
 .روند ی مدل از آسانسورها م  نیآسمان خراش ها به سراغ ا
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 (Hydraulic Elevator) کیدرول یآسانسور ه 2#- 2

  ی شناخته م کی درولیاز انواع آسانسور ها، با نام آسانسور ه گرید  ی کی
سرعت   ی کشش  یبا آسانسورها سهی دسته از آسانسورها در مقا نیا .دشو

 در .شود ی بر قانون پاسکال انجام م  ی مبتن زیآن ها ن ی طراح  .دارند یکمتر 
وجود دارند که در  ی کیدرولیالکتروپمپ و جک ه ک،ی درولیآسانسور ه

همواره  زات یتجه  نیا گریعبارت د به .شوند ی م هیقسمت چاه آسانسور تعب
 .آسانسور قرار دارند نیکاب ریدر ز

  سهیدر مقا الکتروپمپ .محفظه مملو از روغن قرار دارد کیدر  الکتروپمپ
  در .کند ی مصرف م یشتر یب ی ک یالکتر  یانرژ  ی با موتور آسانسور کشش 

 تیشروع به فعال موتور  به سمت باال حرکت کند، دیکه آسانسور با ی زمان 
  به .کند ی م تی هدا کیدرولیکند و روغن را با فشار به سمت جک ه ی م
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به سمت باال فراهم  کیدرولیحرکت جک ه یبرا ازیفشار مورد ن بیترت  نیا
مشخص   حاتی توض نیا با .رود ی گردد و آسانسور به سمت باال م ی م

الکتروپمپ صرفا در زمان باال رفتن   ک،یدرولیه یاست که در آسانسورها
محفظه روغن جک   ریباشد، ش نییقرار به حرکت رو به پا ی وقت  .فعال است

با خروج روغن فشار پشت جک   بی ترت  نیا به شود و ی باز م  کیدرولیه
 ی حرکت م  نیی آسانسور به سمت پا  نیکاب جهینت در .کند  ی م  دایکاهش پ

 .کند

 .کنند ی کار م ه یفوت بر ثان 200با حداکثر سرعت  کیدرولیه یآسانسورها
طبقه  8تا  2 یساختمان ها  ینوع آسانسورها صرفا برا  نیا لیدل نیهم به

 یتمام شده نصب و راه انداز  متیناگفته نماند که ق البته .کاربرد دارند
آن  از .انواع آسانسور ها ارزان تر است رینسبت به سا ک ی درولیآسانسور ه
 .به مراتب کمتر است زیآن ها ن یو نگهدار  رات یتعم نهیگذشته هز 

 



 

7 www.namatek.com 

 (Magnetic Elevator)  یسیآسانسور مغناط 2#- 3

دسته از  نیا  .است ی س یاز انواع آسانسور ها، آسانسور مغناط گرید  ی کی
همنام  یقطب ها نیجاذبه و دافعه ب نیاز قوان یی جابجا یآسانسورها برا

چاه   وارهیدر د ،ی دو مدل قبل در .کنند ی و ناهمنام آهنربا استفاده م
 لیر یبه جا ی س ی در آسانسور مغناط اما .شود ی استفاده م  لیآسانسور از ر

  یآهنربا ی نوع زیقسمت کف آسانسور ن در .کنند ی از آهنربا استفاده م 
ب شده نص یآن مخالف آهنربا  یها قطب کنند که ی م  هیتعب ی س یمغناط

از  یخبر  ،ی سیساختمان آسانسور مغناط  در .چاه آسانسور است وارهیدر د
  یبرق به آهنربا، توان الزم برا انیبا اتصال جر بلکه .ست یکابل و موتور ن

دسته از   نیا .شود  ی فراهم م  نییآسانسور به سمت باال و پا  نیحرکت کاب
توان از آن ها  ی م   ی برخوردار هستند و به راحت یی باال یمنی آسانسورها از ا

  ی افق یی حال امکان جابجا نیع در .بلندمرتبه بهره برد ی ساختمان ها یبرا
انبوه مورد استفاده قرار   اسیکنند که البته هنوز در مق ی فراهم م زیرا ن

 .نگرفته اند
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 (Vacuum Elevator) ومیآسانسور وک 2#- 4

شدند،   یی رونما 2005نسور ها که در سال انواع آسا نی دتریاز جد ی کی
دسته از آسانسورها بر اساس  ن یا .هستند ومیوک ا یخأل  یآسانسورها

  کیبه  هیشب ومیآسانسور وک محفظه .کنند ی کار م  ی کی زیف ی عیطب نیقوان
  بدنه .خأل مهر و موم شده قرار دارد  طیمح کیشود که در  ی م  ی لوله طراح 

 حرکت .باشد ی م  ومینیکربنات و آلوم ی دسته از آسانسورها از جنس پل نیا
آن  نیکاب ی و باال  ریموجود در ز یهوا  زانیآسانسور صرفا وابسته به م

 .است

به سمت طبقات باال  دیو قصد دار دیشو ی آسانسور م  نیسوار کاب ی وقت
  ی کاهش م  ومیوک ستمیآسانسور توسط س یباال یهوا  فشار د،یحرکت کن

شود که به سمت باال حرکت   ی باعث م نی کاب ریز یفشار هوا همزمان .ابدی
 نی ا .دهد ی اتفاق رخ م  نیعکس ا قایدق زیآمدن ن نیی زمان پا در .کند
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  ی کم اری بس ی کیمکان زات یآن که از تجه لیدسته از آسانسورها به دل
فوق العاده مقرون به صرفه   یجار   یها نهیبحث هز در کنند، ی استفاده م 

  ی محدود و صرفا در مصارف مسکون  اسیکه هنوز در مق هرچند .هستند
 .کاربرد دارند

 

 

 انواع آسانسور نیمناسب ب  نهی انتخاب گز  3#

سؤال   نیبه ا ستیادامه بد ن در .میجا با انواع آسانسور ها آشنا شد نیا تا
  نهیآسانسور، گز یها انواع مدل نیتوان از ب ی م چگونه که میپاسخ ده

 .میمناسب را انتخاب کن

 :دیریرا در نظر بگ ری ز یفاکتورها دی منظور با نیا یبرا
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 افراد جابجا شونده با آسانسور  تعداد .1
 حمل بار با آسانسور  تیقابل .2
 طبقات ساختمان تعداد .3
 ( یمسکون ،یتجار  ،یساختمان )ادار  یکاربر  .4
 آسانسور  ینصب و راه انداز  یها نهیهز .5
 آسانسور یو نگهدار  ریتعم نهیهز .6

موارد و با مشورت کارشناس متخصص در  نیدر نظر گرفتن مجموع ا با
موجود، آسانسور مناسب   یها نهیانواع گز نیب از د یتوان ی حوزه م  نیا

 .دیساختمان را انتخاب کن

 

 یبند جمع 

از آسانسورها   کی  هر .میانواع آسانسور پرداخت ی مقاله به معرف نیا در
قبل از انتخاب و نصب با دقت نسبت به  دیدارند که با  ی نقاط ضعف و قوت

 یآسانسورها ،یمنیاز نظر ا  ی طور کل به .دیداشته باش ی آن ها آگاه
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تمام شده   نهیهز اما قرار دارند؛ یبه مراتب بهتر  تیدر وضع  ی س یمغناط
 نهیکه در زم  دیهست لیما اگر .گذارند ی دست شما م  یرو زیرا ن یی باال

و تجربه   ی دانش فن حتما د،یکن تیآسانسور فعال یو نگهدار  رینصب، تعم
 . دیارتقا ده نه یزم نیخود را در ا


