فلکه آسانسور
جواد صدخسروی
کارشناس متالورژی
شرکت پرشیا آبادگران نامور

فلک��ه کشش��ی آسانس��ور ب��رای انتق��ال ق��درت و حرک��ت به س��یم بکس��ل ب��ه کار م��ی رود .نیروی کشش��ی
ایج��اد ش��ده در اث��ر اصط��کاک بین س��یم بکس��ل و س��طح ش��یارهای فلکه م��ی باش��د .همچنی��ن فلک��ه هرزگرد
برای سیستم تعلیق آسانسور به کار می رود .در این جا به بررسی مشخصات این قطعه و موارد ایمنی برای استفاده پرداخته
شده است.

مشخصات عمومی

دارد .برای مثال کالس ( #40دارای استحکام کششی  )40000psiاز

 .1قطر فلکه

سیم بکسل حداقل س��ختی بین  160تا  200برینل قابل قبول است اما

سختی  180تا  210برینل برخوردار است .برای فلکه هرزگرد و پولی

نس��بت بین قطر گام فلکه هرزگرد و قطر اس��می سیم بکسل باید

حداقل  40باش��د .ک��ه این با بند  1-2-9اس��تاندارد ملی آسانس��ور،
 5655Bsو  17.1Aمطابقت دارد.
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حداقل نس��بت بین قطر گام فلکه کششی و قطر اسمی سیم بکسل

باید برابر  30در  5655Bsولی  32در  17.1Aمی باشد.

برای فلکه کشش��ی به حداقل سختی بیش��تری نیاز است که برای این

منظور می توان از عملیات حرارتی یا س��ختی سنجی بهره برد .واضح

اس��ت که سختی ش��یار فلکه از س��طح آن کمتر اس��ت ،در فلکه های
عملیات حرارتی شده ،س��طح بیرونی فلکه باید از سختی قابل قبولی

برخوردار باشد (جدول .)1

 .2جنس و مواد

به طور معمول از چدن برای فلکه اس��تفاده می ش��ود زیرا دارای

قابلیت ریخته گری خوب ،استحکام فشاری باال ،مستهلک ارتعاش،
خواص لغزشی خوب ،قابلیت حرکت یا ایست اضطراری دورانی و

نیز مقاوم در خوردگی باال می باشد.
???

س��ختی فلکه ریخته گری شده ،بس��تگی به ترکیب شیمیایی آن

جدول ( : )1سختی برینل قابل قبول برای فلکه کششی
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 .3فرسایش فلکه

سختی سیم بکسل فوالدی بیشتر از فلکه است بنابراین فلکه دائم ًا

تحت فرسایش قرار دارد .در شکل( )1روند این فرسایش نمایش داده
شده است.

ش��ود .هر چه س��طح تماس طناب و شیار کمتر باش��د ،فرسایش نیز
افزایش می یابد.

شیار فلکه

با توجه به نوع سایش مطلوب و مورد نیاز از اشکال مختلف شیار

استفاده می ش��ود .به طور مثال ش��یار گرد به دلیل کمتر بودن فشار در

ناحیه تماس بین شیار و س��یم ،یک هدایت کننده خوب است و شیار

 Vش��کل به خاطر بیشتر بودن فشار مخصوص بر سطح شیار از میزان
کشش بیشتری برخوردار است.

شکل ( : )1روند فرسایش در شیار فلکه

فرسایش فلکه به طور حتم به این عوامل بستگی دارد :
 .1سختی فلکه

بیش��ترین مقدار فش��ار مخصوص در اس��تاندارد ISIRI 6301

آمده است :

 vcسرعت سیم بکسل است.

 .2قطر فلکه (زاویه تماس)

 .3نوع شیار (فشار روی سیم بکسل و شیار)
 .4سرعت حرکت
 .5روانکاری

س��یم بکسل تحت تأثیر فشار شعاعی بوسیله برخورد با فلکه قرار

دارد .این فش��ار منجر به تنش برشی در رشته ها و تمایل به تغییر شکل
ساختار س��یم بکس��ل و تأثیر گذاردن در سرعت س��ایش شیار فلکه

می شود.

ب��رای اطالع��ات بیش��تر در خص��وص محاس��بات فش��ار

ب��ه اس��تاندارد  ISIRI 6301ی��ا کت��ب طراحی آسانس��ور مراجعه
کنی��د .در ش��کل ( )2ان��واع ش��یار هم��راه مش��خصات ابع��ادی

نشان داده شده است.

شکل ( : )2انواع شیار و مشخصه های ابعادی

در س��الهای اخیر ،صنعت به سمت اس��تفاده از فلکه با قطر کمتر

رفته اس��ت .در گذش��ته فلکه ها دو برابر اندازه ه��ای امروزی بود که

در نتیجه آن باعث کاهش فشار ش��عاعی یاتاقان می گردد .فلکه های
کوچکت��ر امروزی گرچه س��خت تر هس��تند ولی دارای مس��احت

سطح یاتاقان کمتر ،حرکت با سرعت بیش��تر (سرعت دورانی بیشتر
بکس��ل هس��تند و در آخر هنگامی که قطر فلکه کاهش می یابد فشار

شعاعی افزایش می یابد.

هر چه فشار شیاری بیش��تر و قطر گام فلکه کوچکتر باشد ،باعث

فرسایش بیشتر می شود .بیش��ترین فرسایش در نتیجه فشار شیاری و

اثر برشی سیم بکسل رخ می دهد.
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در هر چرخه) و افزایش بار (فش��ار) اعمالی روی فلکه توس��ط سیم

برای کم کردن س��طح تم��اس از ش��یار های زیر ب��رش  Uو V

ش��کل اس��تفاده م��ی ش��ود .ای��ن ن��وع ش��یار ه��ا همچنی��ن
موجب بیش��تر شدن افزایش فش��ار بر روی فلکه و س��یم بکسل می

???

قابلیت کش��ش با استفاده از پوشش غیر فلزی بر روی شیار به
علت افزایش ضریب اصطکاک ،بیشتر می شود.

انطباق مناس��ب ب��رای فلک��ه در جدول ( )2نش��ان داده ش��ده

است.

جدول ( : )2انطباق مناسب برای فلکه

مشخصات اصلی پوشش شیارها عبارتست از :

• مقاومت در برابر فشار مخصوص در منطقه تماس بین سیم
و پوشش
• مقاومت در برابر سایش
• مقاومت در برابر گریسکاری سیم بکسل
• پایدار ماندن ش��رایط فیزیکی تحت ش��رایط آب و هوایی
مختلف
• طول عمر باال
• مقاوم در برابر حرارت

مزایای دیگر این پوشش ها افزایش طول عمر سیم بکسل و کاهش

س��طح صدا می باشد .با این حال ،به فضای شیار بیشتری برای پوشش
های ش��یار نیاز است و ماشین کاری شیارها نسبت به شیار های عادی

پر هزینه تر خواهد بود.

ب��رای ایج��اد بهتری��ن عملک��رد ب��رای بلبرین��گ ،بای��د بی��ن

رین��گ داخلی و ش��فت ،و نی��ز بین رین��گ خارج��ی و جابلبرینگ

انطب��اق کام��ل وج��ود داش��ته باش��د .در غی��ر اینص��ورت امکان

حرک��ت رینگ بلبرینگ پیرامون ش��فت یا جابلبرین��گ وجود دارد.
این پدیده اصطالح ًا خزش گفته می ش��ود که این منجر به س��ائیدگی
فزاین��ده رین��گ بلبرینگ می ش��ود و ش��فت ی��ا جابلبرینگ ممکن

اس��ت آس��یب ببینند .همچنین خرده س��مباده ها ممکن است داخل
بلبرین��گ ش��وند و س��بب گرمای��ش غی��ر ع��ادی ی��ا ارتع��اش
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شوند.

در انتخ��اب مناس��ب تری��ن ن��وع انطباق م��وارد زی��ر باید

• شرایط بار
• مشخصه های بار
• شدت بار
• شرایط دمایی
• شرایط مونتاژ و دمونتاژ

ی��ک مح��ور توخال��ی ،انطب��اق تداخل��ی بیش��تر از ح��د نرم��ال

الزم اس��ت .کاربرده��ای پوس��ته دو بخش��ی توصی��ه نمی ش��ود
زی��را ممک��ن اس��ت منج��ر ب��ه دفرمگ��ی رین��گ بیرونی ش��ود.

برای آگاهی از تلورانس های انطباق به استانداردهای مربوطه مراجعه

کنید.

انطباق بلبرینگ

مالحظه گردد :

ب��رای نص��ب بلبرین��گ در پوس��ته ج��دار ن��ازک یا ب��ر روی

مشخصه های جابلبرینگ (پوسته) باید به شرح زیر باشد :

• مقاوم در برابر بار و پشتیبانی از موقعیت بلبرینگ.
• از ورود اجسام خارجی به بلبرینگ محافظت کند.
• ش��رایط مناسبی را برای یک بلبرینگ روانکاری شده ایجاد
کند.
• قطر سوراخ مطابق با مشخصه های طراحی شده باشد.
موارد ایمنی برای استفاده

* چگونگی نصب فلکه باید مطابق با استاندارد ملی آسانسور
باشد.
* طراحی فلکه باید متناس��ب با بار اس��می ،سرعت اسمی و
نوع سیس��تم محرکه آسانسور باش��د و مقاوم در برابر تنش های
خمش��ی و پیچشی باش��د تا از ایمنی عملکرد آسانسور اطمینان
حاصل شود.
* ش��یار های فلکه هرزگرد باید بزرگتر از قطر س��یم بکسل
باشد.
* در انتخاب بلبرینگ به محدوده بار دینامیکی و استاتیکی،
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شکل ( : )3آزمون لنگی بر روی فلکه

طول عمر و دمای کاربردی آن توجه کنید.
* از لنگ نبودن فلکه قبل از اس��تفاده مطمئن شوید ،برای این
منظور به نکات زیر توجه نمایید :

 .1ابتدا بلبرینگ فلکه را بررس��ی کنید .بلبرینگ در محل خود باید
کام ً
ال مهار ش��ده باش��د و نیز هیچگونه لقی و حرکت��ی در محل خود

نداشته باشد (انطباق تداخلی).

* لبه های ش��فت باید در یک زاویه مناس��ب در طول محور
شفت پخ خورده باشد وگرنه بلبرینگ در یک وضعیت نادرست
قرار گرفته و منجر به شکست زود رس می گردد.

* در بازرسی چشمی به موارد زیر توجه کنید :

 .1عیوب ناش��ی از فرایند ریخته گری شامل نواقص ،ترک ،مک و

حفره و غیره؛

 .2از عملکرد بلبرینگ مطمئن ش��وید و در صورت سفت بودن یا

 .2عیوب ناشی از فرایند ماشین کاری؛

 .3فلکه را در داخل ش��فت گذاش��ته و پس از ق��رار دادن بر روی

 .4هم راستایی محور بلبرینگ با محور فلکه.

صدا دار بودن ،آن را مورد بررسی قرار دهید.

یک تکیه گاه ،لنگی آنرا بررس��ی کنی��د .تلورانس لنگی بین 3/0 -2/0

 mmقابل قبول اس��ت که این بصورت چش��می قابل دیدن نیس��ت.
"
(شکل  3را ببینید).

* عوامل ایجاد لنگی به عوامل زیر مربوط می شود :

 .2معیوب بودن بلبرینگ

 .3مونتاژ و نصب نادرست
 .4عدم انطباق

* فلک��ه باید به طور محک��م و بدون لنگ��ی در یاتاقان های
روانکاری شده نصب گردد.
* اگر پرداخت کاری ش��فت بد باش��د ممکن است منجر به
خزش بلبرینگ ،خوردگی ش��فت و شکست زود رس بلبرینگ
شود.

منابع:

 ISIRI 6301 طراحی آسانس��ور ،المبیر جانوس��کی ،ترجمه دکتر اصلحداد و مهندس شاهرخی
- GUSTAV WOLF
-www.wireropeworks.com
-www.adsur.com.ar

- NACHI Ball & Roller Bearings

 جداول و اس��تانداردهای طراحی و ماشین سازی ،ترجمهولی نژاد ،نشر طراح
 ایمیل yahoo.com61jkhosravi@ : -شماره تماس 09191919103 :
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 .1فرایند ماشین کاری

 .3هر گونه عالئمی که ممکن است ترک باشد؛

