
УРОКИ 121-122 (31.03.2021) Е-1, Транспортні пристрої 

ТЕМА : УПОРИ І БУФЕРИ ЛІФТІВ 

Будова, установлення, застосування 

Для обмеження ходу кабіни і противаги та для їх поступової зупинки у 

випадку несправної роботи кінцевих вимикачів у приямку шахти ліфта 

встановлюється спеціальний пристрій у вигляді упора  чи буфера. Ці пристрої 

під кабіною запобігають її удару об підлогу приямка, а під противагою – удару 

кабіни об верхнє перекриття шахти. За конструкцією ці пристрої поділяються: 

на жорсткі упори, пружинні і гідравлічні буфери. Жорсткі упори 

застосовуються при швидкості руху кабіни не більше 0,5 м/с, жорсткі упори з 

гумовими прокладками – при швидкості не більше 0,75 м/с, пружинні буфери 

– при швидкості від 0,75 до 1 м/с (рис.1), гідравлічні – при швидкості більше 1 

м/с. 

Для лікарняних ліфтів установлення твердих упорів не допускається. 

Конструкція пружинного буфера показана на рис.2. Хід буфера при повному 

стиску навантаженням становить близько 120 мм. 

 

 

 

 

Рис.1. Установлення пружинного буфера: 

1 – напрямна; 2 – кабіна;3 – буфер 

Рис.2. Пружинний буфер: 

1 – пружина; 2 – тарілка;3 – гумова 

подушка; 4 – стакан;5 – корпус; 6 – плита 



 

Розташування упорів і буферів повинне бути таким, щоб відс- тань між 

верхньою частиною упора (головкою буфера) до опорної плити кабіни чи 

противаги, що знаходяться в крайньому положенні, не перевищувала 200 мм 

(див. рис. 1). 

Існують масляні буфери без конічного штока. Необхідне гальмівне 

зусилля в них створюється шляхом перетікання масла з внутрішнього 

циліндра в порожнину між ним і зовнішнім циліндром. Для цієї мети стінки 

внутрішнього циліндра забезпечуються визначеним числом отворів. У деяких 

випадках масляні буфери встановлюють по одному під кабіною і противагою. 

Іноді масляні буфери розміщаються безпосередньо на противазі. 

Розрахунок пружинних буферів 
 

Розрахункова схема для визначення навантаження 
наведена на рис. 3. 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок гідравлічних буферів 
 

 
 

 

 
 
 



Загальне число отворів у стінках внутрішнього циліндра 
двоциліндрового буфера 

 

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1Опишіть пристрій і установку буферів кабін з урахуванням вимог. 

2Викладіть методику розрахунку пружинних буферів. 

3Охарактеризуйте методику розрахунку гідравлічних буферів 


