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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Επικοινωνίες  και μεταφορές είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά 

νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Επικοινωνία έχουμε για παράδειγμα μεταξύ 

έμβιων όντων με την ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή 

πληροφορίας μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της γραφής, της συμπεριφοράς κλπ . 

Στον οικονομικό και εμπορικό χώρο, ονομάζονται γενικά οποιεσδήποτε μετακινήσεις 

επιβατών και φορτίων από έναν τόπο σε έναν άλλον. Συνήθως η μετακίνηση 

επιβατών και φορτίων γίνεται έναντι κάποιας αμοιβής που ονομάζεται εισιτήριο ή 

κόμιστρο ή ναύλος. Συνεπώς οι μεταφορές αποτελούν εμπορικές πράξεις, 

παράγουσες και οικονομική χρησιμότητα   

Στην αρχή οι άνθρωποι μπορούσαν να μεταφέρουν μόνο χερσαία δηλαδή πάνω στη 

γη. Αργότερα από ανάγκη επινόησαν τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές.                                            

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας έχουν βοηθήσει πολύ στην ζωή μας. Μας 

χρησιμεύουν στη ανάπτυξη της  οικονομίας, στη μεταφορά, στην μετακίνηση 

μεγάλων αποστάσεων ,στη μετακίνησης στον αέρα κ.τ.λ.   
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή Από 

περιέργεια για το περιβάλλον του ακόμα και για την προστασία του από τους 

διάφορους φυσικούς κινδύνους (όπως σε αναζήτηση κάποιου καταφυγίου -σπηλιάς). 

Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι οι φυσικές του αντοχές για να διανύει μεγάλες 

αποστάσεις ήταν περιορισμένες και πολύ περισσότερο περιορισμένη η ικανότητά του 

να μεταφέρει βάρη σε σημαντικές αποστάσεις.   Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τον 

άνθρωπο σε αναζήτηση διαφόρων μέσων μεταφοράς τόσο για τον ίδιο όσο και για τα 

αγαθά του, ξεκινώντας αρχικά τη χρησιμοποίηση ζώων στη ξηρά και από το 

πρωτόγονο μονόξυλο στις λίμνες και τους ποταμούς βγήκε στη θάλασσα. Έτσι 

παράλληλα με τις καταπληκτικές του εφευρέσεις έφθασε από τον τροχό, το κουπί, το 

πανί και τον ατμό στους σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων 

μέσων  μεταφορών. 
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ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Στα προϊστορικά χρόνια αρχίζει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί διάφορα ζώα, σκύλους, 

άλογα, βόδια κι αργότερα καμήλες, ελέφαντες, τάρανδους κλπ. , γιατί τα πράγματα 

που θέλει να μεταφέρει δεν μπορεί πάντα να τα μετακινήσει ο ίδιος. Μετά την 

εφεύρεση του τροχού, δημιουργεί τα πρώτα οχήματα (βοϊδάμαξα) κι αρχίζει ν' 

ανοίγει και να κατασκευάζει δρόμους. Οι Ρωμαίοι είχαν κατασκευάσει ένα τεράστιο 

και πολύ σημαντικό οδικό δίκτυο που διασώζεται μέχρι σήμερα ένα κομμάτι του 

δικτύου είναι η Εγνατία  οδός. Αργότερα, το 15ο αιώνα, εμφανίζονται οι περίφημες 

ταχυδρομικές άμαξες, που μετάφεραν ανθρώπους, αποσκευές, το ταχυδρομείο και 

λίγα εμπορεύματα. Όμως πάλι οι μεταφορές δεν είχαν συστηματοποιηθεί, ούτε οι 

μετακινήσεις ήταν εύκολες. Σημαντικό σταθμό στην ιστορία των μεταφορών 

αποτέλεσε η εφεύρεση της ατμομηχανής και του σιδηρόδρομου. Οι μεταφορές 

απελευθερώθηκαν, έγιναν πιο σίγουρες, τακτικές και γρήγορες. Το εμπόριο 

παράλληλα σταθεροποιήθηκε και βοήθησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της αχανούς αυτής 

χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ, μεγάλος 

αριθμός στρατευμάτων μεταφέρθηκε με τους σιδηρόδρομους στα πεδία των μαχών. 

Τέλος, οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού κι η εφεύρεση του αυτοκινήτου, έδωσαν 

καινούρια ώθηση στην ανάπτυξη των μεταφορών. Σε συνδυασμό με τη βιομηχανική 

επανάσταση που ακολούθησε, οι μεταφορές έχουν φτάσει σήμερα σε φανταστικά 

επίπεδα.  
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αρχικά οι θαλάσσιες μεταφορές δε θα ήταν παρά η ξυλεία που ριχνόταν στους 

ποταμούς και μεταφερόταν στις εκβολές του. Αρχικά γίνονταν με πρωτόγονες 

σχεδίες. Σταθμός στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών έγινε ο χρόνος που 

ανακαλύφτηκαν τα πανιά και κατασκευάστηκαν τα πρώτα ιστιοφόρα. Σπουδαίοι 

ποντοπόροι αναδείχτηκαν οι Βίκινγκς, οι Φοίνικες, οι Έλληνες και Ρωμαίοι στην 

αρχαιότητα και το παράδειγμά τους ακολούθησαν οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι 

Πορτογάλοι, οι Άγγλοι, οι Βενετοί οι Γάλλοι κ.ά.  

Στα μεσαιωνικά και τα νεότερα χρόνια γίνεται εντατικό εμπόριο απ' τη θάλασσα 

ανοίγονται καινούριες διώρυγες, βρίσκονται καινούριοι δρόμοι, συμπληρώνεται η 

ανακάλυψη κι εξερεύνηση άγνωστων περιοχών του πλανήτη μας, δημιουργούνται 

καινούρια λιμάνια και παραθαλάσσιες εμπορικές πόλεις. 

Η ανακάλυψη του ατμού άφησε κι εδώ τη σφραγίδα της. Κατασκευάστηκαν 

ατμοκίνητα μεγαθήρια. Τέλος τα σημερινά πετρελαιοφόρα (τάνκερ) ξεπερνούν σε 

χωρητικότητα τους 500.000 τόνους. Επίσης  ναυπηγούνται ατομικά σκάφη για 

καλοκαιρινές βόλτες στις θάλασσες. 
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ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Άρχισαν το 18ο αιώνα με την ανακάλυψη του αερόστατου και τη χρησιμοποίηση των 

πηδαλιουχούμενων κατά το 19ο αιώνα. Οι εναέριες μεταφορές όμως άρχισαν κυρίως 

τον 20ο αιώνα, με την εφεύρεση του αεροπλάνου. Πάντως το αεροπλάνο σήμερα 

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κυρίως επιβατών κι αποσκευών και λιγότερο 

εμπορευμάτων, γιατί η κίνησή του στοιχίζει αρκετά. Η εμφάνιση των 

διαστημόπλοιων άνοιξε καινούριους ορίζοντες στις εναέριες μεταφορές και στα 

διαπλανητικά ταξίδια. 
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Ανελκυστήρας ονομάζεται κάθε εγκατάσταση για την ανύψωση βαρών προσώπων  ή 

πραγμάτων. Η ιδέα για χρησιμοποίηση τέτοιας εγκατάστασης υπάρχει από πολύ 

παλιά. Ήδη από το 236 π.Χ. αναφέρει ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας  Βιτρούβιος  ότι 

υπάρχουν παρόμοια τέτοια συστήματα σε βασιλικά  ανάκτορα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 Στο μεσαίωνα οι ανελκυστήρες ήταν πρωτόγονοι, αποτελούνταν από σχοινιά 

με γάντζο και ένα καλάθι ή δίχτυ. 

 Το 17ο αιώνα ο Γάλλος Βελαγέ εφηύρε ένα σύστημα ανελκυστήρα με 

χρησιμοποίηση αντίβαρου.  

 Στις αρχές του 18ου αιώνα κατασκευάστηκαν οι πρώτοι υδραυλικοί 

ανελκυστήρες στην Αγγλία. Το 1835 κατασκευάστηκε ο πρώτος μηχανικός 

ανελκυστήρας πάλι στην Αγγλία, που θεωρείται σαν ο πρόδρομος των 

σημερινών. 

 Στις ΗΠΑ κατασκευάστηκε το 1850 ο πρώτος ανελκυστήρας με ατμό, που 

τελειοποιήθηκε το 1852 από τον Έλισσα Ότις. Ο πρώτος ηλεκτρικός 

ανελκυστήρας κατασκευάστηκε το 1880 στη Γερμανία από το βιομήχανο 

εφευρέτη Βέρνερ φον Ζήμενς (Siemens). 

 Από τότε ακολούθησαν πάρα πολλές τελειοποιήσεις, ιδίως σε ότι αφορά την 

ασφάλεια του συστήματος. Έτσι γενικεύτηκε η χρήση τους, δίνοντας τη 

δυνατότητα να κατασκευαστούν πολυώροφα κτίρια και ουρανοξύστες. 

 Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές και ποικίλες μορφές ανελκυστήρων ανάλογες 

με τις διάφορες μορφές χρήσης τους  

Οι σημερινοί ανελκυστήρες έχουν στο εσωτερικό του θαλάμου τους μια πλάκα με 

κουμπιά, τα οποία αντιστοιχούν στους ορόφους του κτιρίου. Όταν κάποιος θέλει να 

ανέβει σε κάποιον όροφο, πατάει το αντίστοιχο κουμπί της πλάκας    επίσης οι 

σύγχρονοι ανελκυστήρες λειτουργούν ως εξής: Ψηλά είναι τοποθετημένη μια 

ηλεκτροκίνητη τροχαλία. Στη μια άκρη του συρματόσχοινου είναι δεμένος ο θάλαμος 

του ανελκυστήρα και στην άλλη άκρη το αντίβαρο, το οποίο είναι κάτι πλάκες οι 

οποίες κατεβαίνουν όταν ο ανελκυστήρας ανεβαίνει και ανεβαίνουν όταν κατεβαίνει 
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Ο ανελκυστήρας επηρέασε θετικά την καθημερινότητα του ανθρώπου. Εξυπηρετεί 

εκατομμύρια πολίτες που διαμένουν ή εργάζονται σε ψηλά κτίρια αλλά και άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου στον οποίο τοποθετείται ένας 

ανελκυστήρας, προσαρμόζεται και η αισθητική του. 

Οι σύγχρονοι ανελκυστήρες προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του χρήστη. Τα πλήκτρα είναι διακριτά και φωτιζόμενα, ιδανικά για 

τους επιβάτες που έχουν μειωμένη όραση. Από κάθε όροφο που περνάει το ασανσέρ 

υπάρχει ειδική ένδειξη. Επιπλέον, κάποιοι ανελκυστήρες διαθέτουν ηχητικές 

πληροφορίες. 

 

Επίσης τα σύγχρονα ασανσέρ εκτελούν τις διαδρομές τους σε σύντομο χρόνο κι έτσι 

τα άτομα αυτά φτάνουν στον προορισμό τους γρηγορότερα. 

 

Οι ανελκυστήρες παλιότερα ήταν αρκετά αργοί και συχνά οι άνθρωποι που τους 

χρησιμοποιούσαν εξέφραζαν παράπονα. Ένας μηχανικός διατύπωσε την άποψη ότι οι 

ανελκυστήρες δεν είναι αργοί αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι για να 

απασχολούνται στη διαδρομή, τους δημιουργείται η αίσθηση ότι ο χρόνος δεν κυλά! 

Έτσι προτάθηκε η χρήση καθρεφτών και οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι τα παράπονα 

μειώθηκαν αισθητά, ώστε η χρήση τους καθιερώθηκε. Οι άνθρωποι έχουν κάτι να 

απασχολούνται στη διαδρομή και δεν αντιλαμβάνονται τον πραγματικό χρόνο 

παραμονής τους μέσα στο θάλαμο. 

 

Ταυτόχρονα λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τη χρήση καθρεφτών για να 

αντιλαμβάνονται άμεσα οι χρήστες την ύπαρξη της καμπίνας του ανελκυστήρα. 

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κλειστοφοβία και ο περιορισμός σε ένα τόσο μικρό 

χώρο, τους προκαλεί αναστάτωση. Με τη χρήση καθρεφτών ο χώρος «διπλασιάζεται» 

και απαλύνει το αίσθημα της κλειστοφοβίας. 

Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς αυτοκινήτων μπορεί να είναι μηχανικός ή υδραυλικός 

και αποτελεί στην ουσία μία υποκατηγορία του ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία 

ατόμων. Τον συναντάμε κυρίως σε κτίρια  που  αποτελούν επαγγελματικούς χώρους 

στάθμευσης, αλλά πλέον και σε σύγχρονα κτίρια που χρησιμοποιούν παραπάνω του 

ενός υπογείου ορόφου, ως parking αυτοκινήτων. 

Πρόκειται για ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρει αυτοκίνητα και τους επιβαίνοντες σε 

αυτά στους επιθυμητούς ορόφους. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση ο θάλαμος και οι 

αυτόματες θύρες του φρεατίου-θαλάμου θα πρέπει να έχουν κατάλληλες διαστάσεις, 

προκειμένου να μπορεί το αυτοκίνητο να εισέλθει και να εξέλθει με σχετική άνεση. 

Παρέχεται η δυνατότητα για την ύπαρξη 2 κομβιοδόχων στο εσωτερικό του θαλάμου 

προς την διευκόλυνση των οδηγών, την επένδυση της καμπίνας με κατάλληλα 

προστατευτικά για ενδεχόμενα χτυπήματα, καθώς και την τοποθέτηση 

φωτοκουρτίνας, ώστε να αποφευχθεί ακούσιο κλείσιμο των αυτομάτων θυρών, μέχρι 

το αυτοκίνητο να είναι στην κατάλληλη θέση.  
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Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΗ 

 

 

Μηχανικοί ανελκυστήρες 

 
Ο μηχανικός ανελκυστήρας αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, ένα μειωτή 

στροφών και μία τροχαλία προσαρμοσμένα κατάλληλα μεταξύ τους πάνω σε μία 

βάση. Από την τροχαλία διέρχεται ένα σύστημα συρματόσχοινων, στη μία άκρη του 

οποίου βρίσκεται ο θάλαμος  και στο άλλο τα αντίβαρα  ταχυτήτων.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηχανικών ανελκυστήρων, ο μονόστροφος  με μία 

ταχύτητα κίνησης και ο διπλόστροφος με δύο ταχύτητες κίνησης. Τα μηχανικά 

συστήματα ανελκυστήρων συνιστώνται σε ψηλά κτίρια όπου οι απαιτήσεις για 

μεγάλες ταχύτητες και έντονη επιβατική κίνηση (εκατοντάδες ζεύξεις / ημέρα) είναι 

δεδομένες. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες υπάρχει επίσης αυτόματος 

απεγκλωβισμός  

  
Φρεάτιο 

 
Το φρεάτιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ανελκυστήρα. Δεν 

πρέπει να περιλαμβάνει καλώδια ή διατάξεις, διαφορετικά από τα απαιτούμενα για 

τον ανελκυστήρα. Ύψος άνω απόληξης φρεατίου αρκετό, ώστε: Όταν τερματίσει 

το έμβολο (πιο πάνω από την ανώτερη στάση), να υπάρχει ελεύθερη κατακόρυφη 

απόσταση από την στέγη του θαλάμου μέχρι την οροφή του φρέατος 1m. Ενδεικτικά, 

για συνήθεις ανελκυστήρες προσώπων με ύψος θύρας 2m, συνολικό ύψος άνω 

τελευταίας στάσης 3.4m είναι ικανοποιητικό. Εξαερισμός φρεατίου στην άνω 

απόληξη του φρέατος τουλάχιστον ίση με 1% της οριζόντιας διατομής φρέατος. Για 

παράδειγμα σε φρέαρ με διαστάσεις 1.40 x 1.80m (8 ατόμων) συνίσταται οπή 

εξαερισμού με περσίδες διαστάσεων 0.20 x 0.20cm. Βάθος κάτω απόληξης (πυθμένα) 

φρεατίου αρκετό ώστε: Όταν ο θάλαμος έχει καθίσει στους προσκρουστήρες (πιο 

κάτω από την κατώτερη στάση), να είναι δυνατόν να χωρέσει στον πυθμένα ένα 

ορθογώνιο διαστάσεων 0.5cm x 0.6cm x 1m.  

Ενδεικτικά για ανελκυστήρες 4 ατόμων, συνολικό βάθος 1.4m από την στάση έως τον 

πυθμένα είναι ικανοποιητικό. Για ανελκυστήρες 8 ατόμων το απαιτούμενο βάθος 

μπορεί να μειωθεί έως 1.2m. Το δάπεδο του πυθμένα πρέπει να είναι επίπεδο και 

ομαλό, προστατευμένο από την είσοδο υδάτων.  

Η εσωτερική πλευρά του τοιχώματος του φρέατος, προς τη πλευρά εισόδου στο 

θάλαμο πρέπει να είναι λεία και συνεχής επιφάνεια. Σύμφωνα με τον 

νέο νομοθετικό πλαίσιο σε ανελκυστήρες για άτομα με ειδικές ανάγκες (8 ατόμων) οι 

θύρες φρέατος και η είσοδος στον θάλαμο πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 

0.85m.  
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Μηχανοστάσιο 

 
Τα μηχανοστάσια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από 

αυτούς που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα. Δεν πρέπει να περιέχουν αγωγούς, 

καλώδια ή διατάξεις διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα.  

Οι ηλεκτρικές παροχές από τον πινάκα κοινοχρήστων προς το μηχανοστάσιο, για την 

κίνηση (τριφασική) και τον φωτισμό (μονοφασική) του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι 

ανεξάρτητες και να καταλήγουν σε δυο ασφαλειοδιακόπτες. Ειδικά ο διακόπτης 

κίνησης (τριφασικός) θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει. Αυτό γίνεται είτε με την 

επιλογή κατάλληλου διακόπτη, είτε με τοποθέτηση του μέσα σε κουτί του οποίου το 

καπάκι να κλειδώνει. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με διακόπτη στο 

χώρο του μηχανοστασίου και ρευματοδότης.  

Οι διαστάσεις μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να παρέχονται οι 

παρακάτω οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

Ελεύθερος χώρος εμπρός από τον πίνακα του ανελκυστήρα βάθους τουλάχιστον 

0.70m και πλάτους τουλάχιστον 0.50m.  

Ελεύθερος χώρος εμπρός από το καζάνι τουλάχιστον 0.50 cm x 0.60cm. Ύψος 

μηχανοστασίου τουλάχιστον 2.00m  

Η θύρα του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι μεταλλική με ελάχιστες διαστάσεις 

1.80m ύψος, 0.60cm πλάτος και να ανοίγει προς τα έξω. Η θύρα μηχανοστασίου 

πρέπει να έχει κλειδαριά με κλειδί, να μπορεί όμως να ξεκλειδώνει μέσα από το 

μηχανοστάσιο χωρίς την χρήση του κλειδιού .Ο εξαερισμός μηχανοστασίου θα 

πρέπει να γίνεται η μέσω της θύρας η οποία θα έχει περσίδες για τον σκοπό αυτό ή με 

άλλο μέσο. Το δάπεδο του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι 

ώστε σε περίπτωση διαρροής λαδιού, όλο το υδραυλικό λαδί να παραμένει στο 

μηχανοστάσιο. Πρέπει να προβλέπεται η παροχή τηλεφωνικής γραμμής στον χώρο 

του μηχανοστασίου για την σύνδεση τηλεφώνου στον θάλαμο του ανελκυστήρα.  

 

 
Ανυψωτικός Μηχανισμός 

 
Ανυψωτικός μηχανισμός των ανελκυστήρων εγκαθίσταται στο χώρο του 

μηχανοστασίου .Ο ανυψωτικός μηχανισμός αποτελείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα, 

και τον μειωτήρα στροφών (βαρούλκο) , την τροχαλία τριβής και την 

ηλεκτρομαγνητική πέδη (φρένο).Ο άξονας του κινητήρα συνδέεται με την τροχαλία 

μέσω μειωτήρα στροφών .Στον μειωτήρα οι πολλές στροφές του κινητήρα (περίπου 

1500 ανά λεπτό) ελαττώνονται αυξάνοντας όμως την ροπή για να μπορεί να 

μεταφερθεί όλο αυτό το φορτίο προς τα επάνω. 

 

Ηλεκτρικός κινητήρας 

 
Ο ηλεκτρικός κινητήρας  είναι η συσκευή που παρέχει την απαιτούμενη μηχανική 

ενέργεια για την κίνηση του ανελκυστήρα.  

Η τροφοδοσία του με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης 

με κατάλληλο καλώδιο. Κατά την λειτουργία του κινητήρα, η περιστροφική κίνηση 

του άξονα μεταφέρεται μέσω του μειωτή στροφών στην τροχαλία, που με την σειρά 

της, μέσω των συρματόσχοινων κινεί τον θάλαμο. 
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Μειωτήρας στροφών (βαρούλκο) 

 
Η τροχαλία έλξης στους ανελκυστήρες περιστρέφεται με μικρό αριθμό στροφών. 

Είναι προφανές ότι αν η τροχαλία ελάμβανε κίνηση απ’ ευθείας από τον κινητήρα 

τότε θα έπρεπε ο κινητήρας αυτός να είναι ολιγόστροφος . Κατά συνέπεια ο 

κινητήρας θα είχε πολύ μεγάλο μέγεθος, άρα ακριβή κατασκευή. Οι εγκαταστάσεις 

όμως απαιτούν μικρούς και οικονομικούς κινητήρες. Για να γίνει δυνατή η  

χρησιμοποίηση τέτοιου είδους κινητήρων, είναι απαραίτητο να  

παρεμβάλλουμε μεταξύ κινητήρα και τροχαλίας ένα μειωτήρα  

στροφών. 

 
Τροχαλία τριβής 

 
Η τροχαλία τριβής είναι ο αποδέκτης της μεταφερόμενης μηχανικής ισχύος του 

κινητήρα. Περιστρέφεται μαζί με την κορώνα και παρασύρει λόγω τριβής τα 

συρματόσχοινα και κινεί το θάλαμο. Σε παλαιότερους μηχανισμούς, αντί της 

τροχαλίας υπήρχε τύμπανο. Στο τύμπανο οι αυλακώσεις είχαν σχήμα έλικα, ενώ η 

τροχαλία έχει ένα αυλάκι για κάθε συρματόσχοινο. 

 

Ηλεκτρομαγνητική πέδη (φρένο) 

 
Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα πέδησης ( φρένο ) που 

ενεργοποιείται αυτόματα. Το φρένο χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του 

ανελκυστήρα. Αποτελείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη, δύο μπράτσα και ένα σύστημα 

μοχλών. Όταν ο ηλεκτρομαγνήτης τροφοδοτείται με ρεύμα, τότε τα μπράτσα 

εφαρμόζουν μία ροπή πέδησης στο τύμπανο και ο ανελκυστήρας ακινητοποιείται. 

 
Θύρες Φρεατίου 

 
Οι είσοδοι στο φρεάτιο πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς να κλείνονται με θύρες 

οι οποίες να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,65 m και ύψος τουλάχιστον 2,00 m. Οι θύρες 

των ανελκυστήρων διακρίνονται σε: Χειροκίνητες, Ανοιγόμενες, Αυτόματες. Οι 

χειροκίνητες θύρες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς ανελκυστήρες. Οι 

ανοιγόμενες είναι θύρες του φρεατίου οι οποίες ανοίγουν με το χέρι και κλείνουν με 

τη βοήθεια ελατηρίων. Οι αυτόματες θύρες χρησιμοποιούνται σε κτίρια με μεγάλη 

χρήση του ανελκυστήρα, γιατί μειώνουν δραστικά το χρόνο αποβίβασης και 

επιβίβασης των επιβατών. 

. 
Θάλαμος 

 
Ο θάλαμος είναι το μέρος του ανελκυστήρα που δέχεται τα προς μεταφορά άτομα ή 

φορτία. Αποτελείται από τον κυρίως θάλαμο και το πλαίσιο του (σασί). Ο κυρίως 

θάλαμος (καμπίνα) αποτελείται από άφλεκτα αδιάτρητα τοιχώματα , δάπεδο και 

οροφή. Επιτρεπόμενα ανοίγματα στο θάλαμο είναι η θυρίδα έκτατης ανάγκης, τα 

ανοίγματα αερισμού και η είσοδος θαλάμου .Ο θάλαμος εσωτερικά επενδύεται με 
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διάφορα υλικά (αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί), η εσωτερική επένδυσή του έχει σχέση με την 

αισθητική. Το δάπεδο του θαλάμου επενδύεται με διάφορα υλικά (πλαστικό, 

πλακάκι). Στην οροφή του θαλάμου είναι τοποθετημένα τα φωτιστικά για το φωτισμό 

του θαλάμου και για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής ,πρέπει να 

υπάρχει πρόβλεψη για αυτόματη ενεργοποίηση διάταξης παροχής φωτισμού έκτακτης 

ανάγκης.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Για να φτιάξουμε το έργο στην τεχνολογία χρειαζόμαστε:  

1. Μακετόχαρτο sandwich 0.5 (1 €) 

2. Χάρακα ( 0,50 €) 

3. Καρφίτσες  (1 €) 

4. Μολύβι  ( 0,50 €) 

5. Κλωστή για τον ανελκυστήρα ( 1 €)  

 

 

 

 

 

      ΠΩΣ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

  

Πρώτα πρέπει να πάρουμε το μακετόχαρτο και να σχεδιάσουμε 16 εκ. για τα πλάγια 

21 εκ. για την πρόσοψη και 24 εκ. για το πίσω μέρος .Μετά ξαναμετράμε 28 εκ . 

ύψος και 5 εκ. πλάτος για  να μπει το ασανσέρ και για τα πλάγια 28 εκ. ύψος και  2εκ 

πλάτος . Για να φτιάξουμε το ασανσέρ θα μετρήσουμε 5 εκ, για βάση και 2 εκ. για τα 

πλάγια .Μετά κόβουμε 4 κομμάτια 16 εκ πλάτος και  21 εκ μάκρος . συνεχίζουμε 

συναρμολογώντας τα κομμάτια με καρφίτσες . 
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