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This thesis aims to tell its reader about alternative methods for traditionally used steel
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1 JOHDANTO
Teräslankaköyttä on käytetty hissien nostoköytenä pitkään sen luotettavuuden ja
edullisuuden vuoksi. Sen käyttö asettaa kuitenkin tiettyjä rajoituksia hissiä
suunniteltaessa. Teräsköyden jäykkyys, kuluminen ja todella korkeissa rakennuksissa
nostokorkeuden rajoittaminen ovat johtaneet hissiteollisuuden yritykset kehittämään
vaihtoehtoisia menetelmiä ja materiaaleja teräsköyden korvaajiksi.
Tässä työssä tutustutaan suosittuihin markkinoilla oleviin teräsköyden korvaajiin
hyödyntämällä valmistajien antamia tietoja, lehtiartikkeleita, patentteja ja alan
kirjallisuutta.

Tavoitteena

ominaisuuksista

ja

on

saada

toiminnallisista

yleiskäsitys
eroista.

Työn

eri

vaihtoehdoista,

aiheen

valintaan

niiden
vaikutti

koneensuunnitteluun suuntautumisen lisäksi myös allekirjoittaneen kesätyöskentely
hissiteollisuuden yrityksessä.
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2 HISSIT YLEISESTI
Hissi on pystysuuntainen kuljetusväline, joka on kiinteästi asennettuna rakennuksissa,
laivoissa tai muissa rakennelmissa. Sen avulla voidaan kuljettaa ihmisiä sekä tavaroita
kerrosten välillä. Kaikki maailman hissit kuljettavat arviolta 72 tunnissa maapallon
väestön verran ihmisiä (Otis 2016d). (Wikipedia 2016a).

2.1 Historia
Pystysuuntainen sekä tavaroiden että ihmisten kuljetus on tunnettu todella pitkään
historiassa. Jo antiikin ajoilta on historiankirjoissa merkintöjä nostolaitteista, joita
löytyy sekä Arkhimedeksen että Vitruviuksen kirjoituksista. 1800-luvun puoliväliin
mennessä oli tavara- ja henkilöhissejä asennettu mm. tehtaisiin, kaivoksiin ja muutamiin
kerrostaloihin. Näitä hissejä kuitenkin vaivasivat luotettavuusongelmat, jotka johtuivat
pitkälti nostoköyden katkeamisista.
Elisha Graves Otiksen katsotaan synnyttäneen nykyinen hissiteollisuus keksinnöllään,
joka paransi merkittävästi hissien turvallisuutta. Otis oli perustanut hissejä valmistavan
E. G. Otis Elevator Companyn New Yorkissa vuonna 1853, mutta ei ollut saanut kuin
yhden tilauksen ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana. Tästä syystä hän päätti
esitellä uutta keksintöään New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1854. (Bernard
2014: 1-4).
Otis esitteli useaan kertaan yleisölle hissiään. Sen kulkua ohjasivat pystysuuntaiset
johteet, joihin oli tehty pykäliä. Hän nosti hissin noin 15 metrin maksimikorkeuteen
yleisön edessä seisoen itse hississä matkustajana ja katkaisi hissiä kannattelevan
nostoköyden. Hissi putosi vain muutaman senttimetrin verran alaspäin jääden
turvallisesti paikoilleen. Nostoköyden katketessa hissikorissa olleet ulokkeet työntyivät
johteissa olleisiin pykäliin pysäyttäen hissin paikoilleen. Tämä kaikkiaan viisi kuukautta
kestänyt esittely maailmannäyttelyssä johti useisiin hissitilaukseen. Lopulta maaliskuun
23. päivänä 1857 asennettiin ensimmäinen Otiksen henkilöhissi New Yorkissa posliinija lasikauppa Haughwout and Companyn tiloihin. Sen käyttövoimana oli kellariin
asennettu höyrymoottori (Wikipedia 2015a). (Bernanrd 2014: 1).
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Ensimmäisten korkeiden rakennusten noustessa 1800-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa
huomattiin, että ihmiset eivät halunneet nousta kuudennen kerroksen yläpuolelle
rakennuksessa, jossa ei ollut hissiä. Hissien yleistyessä rakennusten korkeus nousi
yhteentoista kerrokseen. Ennen teräsrunkorakentamista kerrosten määrän kasvattaminen
olisi vaatinut seinien suurta paksuntamista, joka olisi taas ollut pois käytettävästä
kerrospinta-alasta. 1880-luvulla teräsrunkorakentaminen nosti potentiaalisten kerrosten
lukumäärän viiteenkymmeneen. Hydraulisten hissien teknisistä rajoituksista johtuen
kerroslukumäärät olivat kuitenkin yleensä noin 18. Myöhemmin sähkömoottoreiden
yleistyessä

hisseissä

rakennusten

kerrosten

lukumäärät

kasvoivat

jälleen.

Yhdysvalloissa ylöspäin rakentaminen oli kasvussa suurissa kaupungeissa jo 1800luvun lopulla, kun taas esimerkiksi Saksassa rakennussäädökset rajoittivat rakennusten
korkeuden viiteen kerrokseen aina 1920-luvulle saakka. (Bernard 2014: 16-19, 43).

2.2 Toimintaperiaate
Nostoköysillä varustettu hissi koostuu pääosin rakennuksessa olevasta hissikuilusta,
hissikorista,

vastapainoista,

nostoköysistä,

nostokoneistosta

sekä

ohjaus-

ja

turvalaitteista. Hissi liikkuu rakennuksen sisällä olevassa pystysuuntaisessa tilassa, jota
nimitetään hissikuiluksi. Hissikuilun kahdella vastakkaisella seinämällä kulkevat
pystysuuntaiset T-profiiliset johteet, joissa hissikorissa olevat ohjauspyörät kulkevat
ohjaten korin pystysuuntaista liikettä. Kuilun yläpuolella sijaitsee konehuone, jossa
sijaitsee nostoköysiä liikuttava nostokoneisto. Nykyään suurempia hissejä lukuun
ottamatta sijaitsee nostokoneisto yleensä kuilun yläpäässä, pohjalla tai johteiden ja
kuilun seinämän välissä, poistaen kokonaan tarpeen erilliselle konehuoneelle.
(Wikipedia 2016a).
Vastapainot ja kori ovat yhdistettynä toisiinsa nostoköysillä, jotka kulkevat
nostokoneiston vetopyörän kautta. Nostoköydet kulkevat rinnakkain, ja niitä on hissistä
riippuen kuudesta kahdeksaan kappaletta (Otis 2016d). Vähentääkseen moottorin
kuormaa

on

vastapainot

laskettu

painamaan

korin

sekä

noin

40-50

%

nimellishyötykuorman massan verran. Tämän ansiosta moottorilta vaadittava teho
pienenee olennaisesti pienentäen samalla moottorin kokoa. Vastapainot kulkevat kuilun
seinustalla omien johteiden ohjaamana. Myös jarrutukseen tarvittava energia pienenee
tasapainotuksen takia. (Otis 2016d; Woodford 2015).
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Kuva 1. Hissin rakenne. (Otis 2016d).
Hydraulihissit

poikkeavat

merkittävästi

nostoköysillä

varustetuista

hisseistä.

Hydraulihisseissä ei yleisesti ole vetopyöräkoneistoa, vastapainoa tai nostoköysistöä,
vaan kuilun alapäässä sijaitseva hydraulimäntä on kytketty suoraan hissikoriin.
Sähkömoottori pumppaa hydraulijärjestelmään painetta, jonka avulla hissi saadaan
nousemaan. Sähköisesti ohjatuilla venttiileillä saadaan hissi ajettua tarkasti oikeaan
kohtaan sekä niiden avulla voidaan säädellä hissin laskeutumista ilman, että
sähkömoottorin tarvitsee tuottaa painetta järjestelmään. (Harris 2002). Hydraulisylinterit
on myös mahdollista sijoittaa kuilun seinämille, jolloin sylinterit kiinnitetään korin
kattotasolta tuleviin ulokkeisiin. Myös vaijereilla varustettuja hydraulihissejä on
olemassa. (Popp 2009). Hydraulihissejä käytetään laajasti rakennuksissa, joiden
kerrosten lukumäärä on korkeintaan viisi tai kuusi (Otis 2016d).
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Kuva 2. Hydraulihissin rakenne. (Otis 2016d).
Nykyajan hisseissä on monia turvajärjestelmiä. Yksi tunnetuin on erillinen
nopeudensäädinturvalaite (engl. speed governor), joka on eräänlainen vauhtipyörä.
Vauhtipyörä sijaitsee usein hissikuilun yläpäässä ja sillä on oma vaijerinsa, joka on
kytkettynä hissiin. Vaijerin pyörittämän vauhtipyörän nopeutta tarkkailemalla voidaan
hissin kulku pysäyttää, mikäli se ylittää sallitun nopeuden. Toimintaperiaatteita on
erilaisia, joista yksi tunnetuimmista ja pitkään käytetyimmistä on inertiaan perustuva
jousivipujärjestelmä. Vauhtipyörän keskellä sijaitsee nivelletyt vivut, joiden ulospäin
siirtymistä estävät vauhtipyörään kiinnitetyt jouset. Kun pyörän nopeus ylittää sallitun
rajan, eivät jouset enää jaksa pitää vipuja paikoillaan, vaan vivut pääsevät etääntymään
vauhtipyörän keskipisteestä. Vipujen etääntyessä tarpeeksi laukaisevat ne fyysisessä
kosketuksellaan turvapiirin, joka katkaisee hissimoottorilta virran. Mikäli vauhti kasvaa
vielä enemmän, osuvat vivut seuraavaan turvapiiriin, joka aktivoi korissa olevat
hätäjarrut. Nopeudensäätimien tullessa hisseihin ne olivat täysin mekaanisia laitteita.
Nykyään ne ovat täysin elektromagneettisia tai mekaanisen ja elektromagneettisen
toimintaperiaatteen yhdistelmiä. (Woodford 2015; Otis 2016d).
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Kuva 3. Yksitoiminen mekaaninen nopeudensäädin. (HowTechnologyWork 2015).

2.3 Voimanlähteet
Hissimoottorin päätehtävänä on tuottaa voima, jonka avulla hissikoria pystytään
liikuttamaan pystysuuntaisesti. Voimanlähteenä kaikissa hisseissä on sähkömoottori.
Hissimoottorit voidaan jakaa karkeasti neljään eri luokkaan: hydraulipumppu,
vaihteellinen vetokoneisto, vaihteeton vetokoneisto ja konehuoneeton vetokoneisto.
Hydraulipumput saavat käyttövoimansa vaihtovirtamoottorilta, kuten muutkin hissien
nostokoneet.

Tasavirtamoottoreita

on

myös

mahdollista

käyttää,

mutta

vaihtovirtamoottorit ovat suositumpia niiden kestävyyden, yksinkertaisuuden sekä
energiatehokkuuden ansiosta. (Popp 2009; Electrical KnowHow 2012; Wikipedia
2016a).
Vaihteellista vetokoneistoa käytetään esimerkiksi tavarahisseissä, jotka pystyvät
nostamaan jopa 50 000 kg massoja. Alennusvaihteen tuoman suuren väännön ja
nostokapasiteetin takia nopeudet eivät näissä hisseissä ole suuria (0,1-2,5 m/s).
(Electrical

KnowHow

2012).

Alennusvaihteina

näissä

koneistoissa

toimii

kierukkavaihde (Popp 2009).
Vaihteettomia vetokoneita käytetään kaikenkokoisissa rakennuksissa. Nykyaikaiset
kestomagneettimoottorit jännitteen- sekä taajuudenmuuntimilla varustettuina vähentävät
energiankulutusta sekä lämmöntuottoa. Kestomagneettimoottorilla voidaan saavuttaa
jopa 60 % energiasäästöt verrattaessa perinteiseen hydrauliseen hissiin. (Hyundai
Elevator 2015; KONE 2010). Suurien ihmisvirtojen hisseissä 30-40 % kulutetusta
energiasta voidaan saada takaisin energiantuottojärjestelmillä hissiä jarrutettaessa
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(KONE 2010). Elektromagneettisen jarrutuksen ansiosta ei hississä tarvitse olla
varsinaista työjarrua, vaan pelkkä seisontajarru riittää. Kestomagneettimoottorit ovat
myös paljon hiljaisempia ja antavat paremman ajomukavuuden synkronointinsa ansiosta
(Hyundai Elevator 2015).
Konehuoneettomat hissit ovat yleisiä matalissa ja keskikorkeissa rakennuksissa, jotka
ulottuvat 20 kerrokseen saakka (Elevator Wiki 2015). Yhdysvaltalainen hissiyhtiö Otis
julkaisi vuonna 1992 markkinoille lineaarimoottorilla varustetun hissin. Moottorin
staattoriosana toimi koko hissikuilun mittainen tasaiseksi hiottu erikoismetalliputki.
Moottorin pyörivänä osana toimi hissin oma vastapaino, johon oli kiinnitetty
kestomagneetteja. Vastakkain oleva metalliputki ja kestomagneetit liikkuessaan
tuottivat tarpeeksi suuren energian hissikorin kuljettamiseen. Tuote oli kuitenkin
pettymys, ja niitä myytiin vain muutamia satoja kappaleita Japanin markkinoille.
Otiksen ratkaisu oli mielenkiintoinen, mutta hissikuilun korkeuden kasvaessa nousivat
myös staattorin kustannukset tehden hissistä taloudellisesti kannattamattoman. Se
kuitenkin laittoi hissiteollisuuden miettimään täysin uusia hissikonsturktioita. Otiksen
julkistettuaan tuotteensa, tuli maailman eri patenttiviranomaisille nopeasti yli 200
hakemusta samaiseen teknologiaan perustuvista konstruktioista. (de Jong & Hakala
2000; Michelsen 2013: 510-512).
Suomalainen hissejä ja liukuportaita valmistava yhtiö KONE Oyj analysoi jo 1980luvun lopulla lineaarimoottoreita ja kehitti täysin uudenlaisen hissinmoottorin, joka
mullisti hissiteollisuuden. Vuonna 1996 KONE lanseerasi markkinoille maailman
ensimmäisen kokonaisuutena kannattavan konehuoneettoman MonoSpace -hissin, jonka
energiatehokasta

nostokoneistoa

ruvettiin

nimittämään

KONE

EcoDisc

-

nostokoneistoksi. Tämän mullistavan keksinnön avainkomponentti on sen “motorisoitu”
vetopyörä, jonka toista kylkisivua venytettiin radiaalisesti siten, että kestomagneetit
saatiin kiinnitettyä sinne. Moottorista saatiin tehtyä niin ohut, että se voitiin sijoittaa
hissikorin johteiden sekä kuilun seinämän väliin. (de Jong & Hakala 2000; Michelsen
2013: 510-512). Kuvassa 4 näkyy uudistetun EcoDisc -nostokoneiston räjäytyskuva,
josta ilmenevät hyvin moottorin pääkomponentit.

13

Kuva 4. KONEen EcoDisc NMX-nostokoneiston räjäytyskuva. (Korpela 2014: 18).
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Kuva 5. EcoDisc –moottori asennettuna kuilun johteeseen. (Lift Company 2016).

2.4 Korkeiden rakennusten asettamat haasteet
Korkeissa rakennuksissa on monia kymmeniä hissejä. Esimerkiksi maailman
kolmanneksi korkeimmassa rakennuksessa, New Yorkin One World Trade Centerissä,
on yhteensä 73 hissiä (The Skyscraper Center 2016). Hissit toimivat korkeiden
rakennusten avaintekijöinä ja niiden toimivuus määrittelee paljolti rakennuksen sisäisen
liikenteen sujuvuutta. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on kriittistä konsultoida
ihmisvirtojen asiantuntijoita, jotta hissikokonaisuudesta saadaan toimiva. Jokainen hissi
täytyy miettiä tarkkaan, koska kuilu vie kerroksilta pois arvokkaita vuokraneliöitä.
(Deerns

2016).

Jotta

ihmisliikennevirta

saataisiin

organisoitua,

on

useissa

pilvenpiirtäjissä hisseille omat vaihtokerrokset (engl. sky lobby). Nopeat express-hissit,
jotka ovat useissa korkeissa rakennuksissa kaksikerroksisia (engl. double decker),
kuljettavat ihmisiä pohjakerroksen ja vaihtokerrosten välillä. Vaihtokerroksessa käyttäjä
vaihtaa paikallisen hissiryhmän hissiin, jolla hän pääsee haluamaansa kerrokseen.
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Jakamalla rakennus tällä tavoin hissiryhmiin, voivat eri hissiryhmien paikallishissit
käyttää samoja kuiluja säästäen tilaa. (Otis 2016d). Toinen tärkeä osa on hissien
tilausten hallinta. Perinteisesti hissi tilataan kerrokseen ylös- tai alas-painikkeella. Tätä
menetelmää käytettäessä hissit täytetään usein tilausjärjestyksessä. Tällöin hissi ei voi
tietää tilaajan kohdekerrosta ja isoissa rakennuksissa on todennäköistä, että usean hissin
ryhmässä

saattaa

monikin

hissi

palvella

samaan

aikaan

samaa

tarvetta.

Määränpääohjauksella käyttäjä kertoo hissiä tilatessaan kohdekerroksensa, jolloin
hissien tilauksia hallitseva järjestelmä ennakoi ja suunnittelee optimoidun käytön
hisseille sekä opastaa käyttäjän odottamaan oikean hissin kohdalle. Odotusaika saattaa
olla

pidempi

verrattuna

perinteiseen

hissien

tilausjärjestelmään,

mutta

kokonaismatkustusaika (odotusaika + matkustusaika) pienenee. (Deerns 2016).

Kuva 6. Entisen World Trade Centerin hissiryhmitelmä. (Wikipedia 2016b).
Korkeat rakennukset asettavat myös monia haasteita hisseille. Nopeasti kulkevat hissit
kuljettavat edellään suurta ilmapatsasta, josta aiheutuu aerodynaamista vastusta.
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Muotoilemalla kori aerodynaamiseksi saadaan tätä vastusta pienennettyä. Nopean hissin
työntäessä ilmapatsasta edellään osa ilmasta pakkautuu kuilun seinämää vasten ja
kulkee korin ohitse kiihtyen vauhtiin, joka saattaa olla lähes kaksi kertaa korin
nopeuden verran. Tämä iltavirta aiheuttaa herkästi korin sisälle sekä kerroksiin
äänisaastetta ilman asianmukaisia eristyksiä. Melun lisäksi on huomioitava myös
paineenvaihtelut. Nopeasti kulkevien hissien koreja paineistetaan lentokoneen tavoin
hallitun tasaisesti siten, että esimerkiksi muiden hissien aiheuttamat painevaihtelut
kuilussa eivät aiheuta ikäviä tuntemuksia ihmiskorvalle, vaan paineenmuutos olisi
mahdollisimman tasainen. (Deerns 2016). Nopeimmillaan pilvenpiirtäjien hissit
kulkevat jopa 18 m/s (64 km/h) (Quigley 2015).
Muita vaikuttavia tekijöitä ovat tuulen aiheuttama rakennusten huojunta, joka on
huomioitava yli 200 metriä korkeissa rakennuksissa. Pitkät nostoköydet rupeavat
helposti huojumaan kuilussa rakennuksen heiluessa, jolloin hissien ajonopeuksia on
laskettava sekä suuren huojunnan tapauksessa on hissit jopa suljettava. (de Jong 2010).
Myös matalissa taloissa läsnä oleva savupiippuefekti (engl. stack effect, chimney effect)
vaikuttaa korkeisiin rakennuksiin erityisesti hissikuilujen kautta. Ulko- ja sisäilman
lämpötilasta ja kosteudesta johtuvat paine-erot liikuttavat ilmamassaa rakennuksen
lävitse joko alhaalta ylös (talvi, tiheämpi ulkoilma) tai ylhäältä alas (kesä, tiheämpi
sisäilma). Tulipalon sattuessa on ilmiötä hallittava, jotta se ei pääse levittämään savua
rakennuksen muihin osiin. (Deerns 2016).
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3 PERINTEINEN NOSTOKÖYSI
Hissien voimansiirrossa käytetään yleisesti metallilangoista punottua köyttä, joka
muodostuu kuitu- tai terässydämen ympärille punotuista säikeistä (Certex 2015,
Wikipedia 2015b). Tällaista köyttä voidaan yleisesti nimittää esimerkiksi teräsvaijeriksi,
teräsköydeksi, teräslankaköydeksi ja hinaus- tai nostovaijeriksi. Hissiteollisuudessa
käytetään mm. nimityksiä nosto- tai hissiköysi, jotka yleensä viittaavat teräsköyteen.
Samoja nimityksiä saatetaan myös käyttää muille köysille, kuten esimerkiksi
hiilikuidusta valmistetulle hissiköydelle.
Ennen teräsköyttä nostotöissä käytettiin metallilenkeistä koostuvaa ketjua eli kettinkiä.
Tätä vaivasivat kuitenkin luotettavuusongelmat, jotka johtivat nykyaikaisen teräsköyden
kehittämiseen.

Ensimmäiset

sovellutukset

teräsköydestä

tehtiin

1830-luvulla

kaivosteollisuuden parissa Euroopassa. Teräsvaijerin suosio lähti nopeaan kasvuun
johtuen sen todella hyvästä luotettavuudesta. (Sayenga 2015).

3.1 Rakenne ja ominaisuudet
Teräsköysi koostuu säikeistä ja sydämestä, jonka ympärille säikeet on kierretty.
Yksittäinen säie on punottu teräslangoista. Lankojen raaka-aineena käytetään
runsashiilistä valssilankaa, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi
sekä tarvittaessa lämpökäsitelty. Lankojen halkaisijalla ja määrällä voidaan vaikuttaa
vaijerin ominaisuuksiin. Ohuet langat tekevät vaijerista notkean sekä helposti
käsiteltävän, kun taas paksut langat antavat korroosio- ja kulutuskestävyyttä. (Certex
2015).
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Kuva 7. Teräsköyden rakenne. (VM-vaijeri 2015).
Yleisimpiä teräsköysissä käytettyjä säierakenteita ovat Seale, Warrington, Filler ja
Warrington-Seale. Jokaisessa näissä rakenteissa sekä lankojen määrä että koko
vaihtelevat kerroksittain säikeissä (kuva 8). Säikeet voidaan punoa ristiin tai
yhdensuuntaisesti. Yhdensuuntaisesti punotut säikeet ovat kuitenkin suositumpia
teräsköysissä, koska tällä punomismenetelmällä saadaan suurempi metallinen
poikkipinta-ala ja parempi kulutus- sekä väsymiskestävyys. Kaikki aiemmin mainitut
säierakenteet ovat yhdensuuntaisia. (VM-vaijeri 2015). Erikoisköysissä käytetään
erikoislujaa lankaa (vetomurtolujuus yli 2000 MPa). Näissä köysissä säikeiden rakenne
on pyritty saamaan mahdollisimman tiiviiksi, jotta päästäisiin mahdollisimman suureen
teräksen poikkipinta-alaan. Tiivistetyssä (engl. compacted) rakenteessa pintasäikeet on
tehty erikoismuotoisiksi, jotta pinnan rakenne kestäisi paremmin hankausta ja lisäisi
köyden käyttöikää. Muotoilemalla uloimmat pintasäikeet mukailemaan köyden
halkaisijan muodostamaa ympyrää saadaan teräsköyden ja köysipyörän kosketuspintaa
suuremmaksi. (Certex 2015).

19

Kuva 8. Yleisimmät säierakenteet. (VM-vaijeri 2015).

Kuva 9. Säikeissä käytettävien lankojen eri lujuusluokat. (VM-vaijeri 2015).
Teräsköyden sydämenä voidaan käyttää kuitusydäntä tai terässydäntä (kuva 10).
Kuitusydämenä (FC) voi olla luonnonkuitu tai tekokuitu ja terässydämenä terässäie
(WSC) tai teräsköysi (IWRC). Terässydäminen köysi on parempi, koska se kestää
enemmän rasitusta köysipyörästössä ja antaa paremman tuen köydelle (VM-vaijeri
2015). Lisäksi sydän voidaan pinnoittaa muovilla (kuva 10, Turboplast), jolloin
kestävyys lisääntyy sisäisen kitkan vähentyessä.

Kuva 10. Teräsköysien eri sydäntyypit. (Certex 2015).
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Teräsköyden rakenne voidaan ilmaista yksinkertaisesti seuraavasti:
AxBB-C
jossa

A on teräsköyden säkeiden lukumäärä,
B on säikeeseen sisältyvien lankojen määrä,
C on teräsköyden sydämen tyyppi. (Certex 2015).

3.2 Käyttöikään vaikuttavat tekijät
Nykyaikaiset hissit suorittavat samoja tehtäviä kuin aikaisemminkin, mutta paljon
pienemmässä tilassa, nopeammin ja paljon halvemmalla. Vetopyörät ja moottorit ovat
pienentyneet pienentäen samalla vaijereiden taipumissädettä. Myös etäisyydet
vetopyörien välillä ovat pienentyneet, jonka takia vaijereilla on lyhyt palautuminen sekä
enemmän taipumista. Vetopyörien uritus on tullut entistä aggressiivisemmaksi, jotta
saavutettaisiin tarvittava kitka köydelle kiihtyvyyksiä varten. Nämä tekijät ovat
lyhentäneet nostoköysien käyttöikää verrattuna 20 vuoden takaiseen tilanteeseen.
(Heling et al. 2007).
Nostoköysien käyttöikää arvioitaessa suurin vaikuttava tekijä on hissin käyttöaste, joka
määritellään hissin lähtöjen määränä koko köysistön iän aikana. On arvioitu, että
lisääntyneet tupakointivapaat alueet rakennuksissa ovat kasvattaneet hissien lähtöjen
määrää kolmin- tai nelinkertaisesti. Tärkein käyttöikään vaikuttava tekijä on voitelu,
joka tulisi suorittaa 250 tuhannen lähdön välein, tai aina kun köysi tuntuu kuivalta sitä
kosketettaessa. Kitka nostoköyden ja vetopyörän välillä täytyy olla ala- ja ylärajan
puitteissa. Liika voitelu voi aiheuttaa luistoa, kun taas liian vähäinen voitelu liiallista
kitkaa. Voitelun puuttuminen voi vähentää köysien käyttöikää yli 50 %. (Heling et al.
2007: 3).
Jännityskuormat köysien välillä pitäisi olla ±10 % ja ne tulisi tarkistaa aina asennuksen
yhteydessä

sekä

vähintään

puolen

vuoden

välein.

Köysistön

epätasaisella

kuormituksella on suuri vaikutus köysien kulumiseen, jopa 50 %. Suurjännitteinen
köysi kuluu nopeasti ja vähäkuormainen luistaa kuluttaen samalla vetopyörää. Kulunut
vetopyörä kuluttaa myös köyttä. (Heling et al. 2007: 3-4).
Veto- ja väkipyörien laakereiden kuluminen tulee ottaa myös huomioon. Kulunut
laakeri saattaa mahdollistaa veto- ja väkipyörän liikkumisen vaakatasossa, jolloin

21
köyden ja pyörän suunniteltu vaijerin kulkurata muodostavat poikkeamiskulman (kuva
11). Elevator World -artikkelin mukaan jo neljän asteen kulma vähentää köyden
käyttöikää 33 %. Veto- ja väkipyörien tarkka asennus on siis todella tärkeää, ettei jo
hissien käyttöönotossa ole köysistöjen käyttöikää vähentäviä poikkeamiskulmia.
Artikkelin laskelman mukaan, mikäli kaikki edellä mainitut käyttöikää lyhentävät
tekijät vaikuttavat nostoköysistöön, niin köysistön käyttöikä on enää vain 7,5 %
suunnitellusta. Myös lika vaikuttaa kulumiseen, esimerkiksi jos rakennuksen
ilmanvaihto tuuletetaan hissikuilun kautta, jolloin ilmassa olevat epäpuhtaudet pääsevät
tarttumaan öljyttyihin nostoköysiin. (Heling et al. 2007: 4-6).

Kuva 11. Poikkeamiskulma köyden ja vetopyörän profiilin välillä. (Heling et al. 2007).
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4 VAIHTOEHTOISET VOIMANSIIRTOMENETELMÄT
Teräsvaijerin käyttö hissien nostoköytenä on erittäin suosittua sen luotettavuuden ja
edullisuuden vuoksi. Vaijerilla on kuitenkin muutamia rajoituksia, jotka vaikuttavat sen
soveltamiseen. Rajoitteina toimii esimerkiksi kitkavoiman tarve köyden ja vetopyörän
välillä, jota voidaan parantaa kasvattamalla matkaa, jonka köysi kulkee vetopyörällä tai
aggressiivisemmalla vetopyörän urituksella. Nämä kuitenkin väsyttävät ja näin
vähentävät vaijerin käyttöikää. Köyden jäykkyys ja taivutuksen aiheuttama väsyminen
rajoittavat myös vaijerin käyttöä. Hissimääräykset määräävätkin, että vetopyörän ja
teräsvaijerin halkaisijoiden suhde ei saa olla alle 40. (US20020000346A1 2002).
Teräsköydelle onkin kehitetty erilaisia innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat
vaihtoehtoisen tavan toteuttaa voimansiirto hississä. Tässä luvussa tarkastellaan
nykyisin

markkinoilla

olevia

suosittuja

vaihtoehtoisia

voimansiirtomenetelmiä

perinteiselle teräsköydelle.

4.1 Hydraulihissi
Hydraulihissit ovat olleet pitkään todella suosittuja. Elevator Worldin artikkelissa
vuonna 1989 arvioitiin, että 70 % Yhdysvalloissa myydyistä hissiestä on hydraulihissejä
ja näistä 70 % on rakennuksiin, joissa on korkeintaan neljä kerrosta. Arviolta 95 %
kaikista Yhdysvaltojen hydraulihisseistä ovat toiminnaltaan suoraan koriin kytkettyjä,
jolloin sylinteri on kaivettuna kuilun alatason alapuolelle, maanpinnan alapuolelle.
Hydraulihissien suureen suosioon vetopyörähisseihin verrattuna ovat vaikuttaneet
halvemmat asennuskustannukset, nopea asennus, kuilun yläpuolisen konehuoneiston
eliminointi, rasitusten kohdistuminen kuilun pohjalle ja konehuoneen joustava
sijoittaminen pohjakerroksessa. Hydraulihissit soveltuvat myös raskaitten (50 tonnia)
kuormien nostamiseen. (Edwards 1989).
Hydraulihisseillä on kuitenkin monia haittapuolia, jotka ovat johtaneet hydraulihissien
suosion vähenemiseen. Huonoiksi puoliksi voidaan laskea hissin epävakaa suorituskyky
hydraulinesteen lämpötilan vaihdellessa, huonompi ajomukavuus, äänekkyys, hitaus,
maanalaisista

sylintereistä

johtuva

vaikeampi

vuotojen

havaitseminen,

hydraulinestevuodot, jotka saattavat johtua vesijohtoihin sekä pohjavesistöihin,
moottorilta vaadittava teho on 2,5-3 kertaa suurempi kuin vetopyöräkoneistolta sekä
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lämmönpoiston aiheuttamat kustannukset. Hydraulihissi on laskeutuessaan luontainen
lämmöntuottaja hydraulinesteen tekemän työn muuttuessa lämmöksi suljetussa
systeemissä. Keskiarvoisen hydraulihissin arvioidaan kuluttavan noin 1100 litraa
hydrauliöljyä elinkaarensa aikana vuotojen takia. (Edwards 1989, KONE 2010).
KONEen 2010 esittämässä laskelmassa, jossa verrataan konehuoneetonta hissiä
perinteiseen hydrauliseen hissiin 14,5 metriä korkeassa rakennuksessa, vuosittaiset
kustannussäästöt modernisoimalla ovat noin 5300 dollaria (KONE 2010).
Thyssen Kruppin toimitusjohtaja Barry Pletch arvioi vuonna 2010, että hydraulihissit
poistuvat käytöstä seuraavan 5-10 vuoden aikana vihreämmän teknologian kehittyessä
(KONE 2010). Vuonna 2007 KONE ilmoitti, että he eivät enää valmista hydraulihissejä
ympäristösyistä. KONE tarjoaa hydraulihissien tilalle EcoSpace -tuotettaan, joka on 60
% energiatehokkaampi kuin hydraulihissi. (PR Newswire 2007).

4.2 Nostovyö
4.2.1 Otis Gen2
Otis julkaisi vuonna 2000 oman versionsa täysin konehuoneettomasta hissistä, jonka
myyntinimikkeenä toimii Otis Gen2. Tässä ratkaisussa voiman välittäjänä toimii vain 3
mm paksu polyuretaanipäällysteinen nostovyö, jonka sisällä kulkevat rinnakkain 12
ohutta teräsvaijeria. Perinteiseen teräsvaijeriin verrattuna Otiksen tuote on 20 %
kevyempi (PR Newswire 2005). Nostovyön päällysteen takia vyön ja nostokoneiston
kontaktissa ei synny metalli vasten metalli -kosketusta, jonka ansiosta äänet ja tärinä
vähenevät. Nostovyö ei myöskään vaadi voitelua, ja sille on luvattu kaksi tai jopa kolme
kertaa pidempi käyttöikä perinteiseen teräsköyteen verrattuna. (Otis 2016e; Otis 2016c).
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Kuva 12. Otis Gen2 –hissin nostovyö. (Otis 2014a).
Nostovyön pienen taipumissäteen ja suuren pinta-alan ansiosta nostokoneen vetopyörän
halkaisija on vain 10 cm. Tämän ansiosta itse nostokoneistokin on vain 25 cm leveä ja
100 cm pitkä, tehden siitä noin 70 % pienemmän verrattuna perinteiseen vaihteelliseen
nostokoneistoon. Jännitteenmuuntajaa hyödyntävä kestomagneettimoottori on 50 %
tehokkaampi kuin perinteinen vaihteellinen nostokone. Sähköä takaisin verkkoon
syöttävällä ReGen-optiolla varustettuna hissi on Otiksen mukaan jopa 75 %
energiatehokkaampi. Gen2-hissistä on eri variaatioita mantereesta riippuen. Euroopassa
maksiminostokorkeus on 150 metriä nopeudella 2,5 m/s ja hyötykuormalla 1600 kg.
(Otis 2011; Otis 2014a).

Kuva 13. Otis Gen2 –nostokoneisto. (Otis 2016a).
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Nostovyön kuiluun kiinnitetty pää on yhdistettynä Pulse-valvontajärjestelmään, joka
mittaa nostovyön sisällä olevien vaijereiden resistanssin avulla niiden kuntoa ja näin
ennakoi nostovöiden vaihtotarvetta jopa vuoden ennakoinnilla. (Otis 2014b). Gen2-hissi
on myös mahdollista saada Switch-optiolla, jossa hissi sähköistetään tavallisella
yksivaiheisella 220 voltin sähköllä vaatien vain 1,5 ampeerin virransyötön. Tällöin
hissin järjestelmiin asennetaan akusto, jonka avulla hissi operoi jopa sata kertaa
verkkovirran katkettua. Akuston lataus suoritetaan kytketyllä verkkovirralla. (Otis
2016b).
Nostovyöhön ja -koneistoon liittyen löytyy useita eri patentteja D07B1/22
(”Constructional features of ropes or cables: Flat or flat-sided ropes; Sets of ropes
consisting of a series of parallel ropes”) IPC-luokituksen alaisuudesta. (International
Patent Classification 2016).
4.2.2 KONE NanoSpace
KONE julkaisi alkuvuodesta 2014 uuden tilatehokkaan NanoSpace-hissin, joka tarjoaa
lähes 50 % suuremman korin sisäpinta-alan, kun vanha hissi modernisoidaan. Kuilun
kahdelle vastakkaiselle seinämälle asennetaan ohuet vastapainot, jotka yhdistetään
teräsköysillä koriin. Kuilun pohjalle asennettava KONE EcoReel -nostokoneisto
yhdistetään koriin nostovöillä, joiden välityksellä hissiä liikutetaan. Yhdistämällä
perinteinen teräsköysi, nostovyö sekä kompakti EcoReel-nostokoneisto on NanoSpacehissi jopa 70 % energiatehokkaampi kuin vanhat käytössä olevat hissit. Hissin
maksiminopeus on 1 m/s, maksimihyötykuorma 240-360 kg ja maksiminostokorkeus 40
metriä. (KONE 2014b).
Hissiä tarjotaan vain kaksi viikkoa kestävällä modernisointiprosessilla, joka on
huomattavan

nopea

verrattuna

teollisuuden

keskiarvoiseen

kuuden

viikon

modernisointiaikaan. (KONE 2014b). Vuoden 2014 lehdistötiedotteen mukaan
modernisointi on 16 % KONEen liikevaihdosta. (KONE 2014a).
4.2.3 Schindler STM
Sveitsiläinen hissejä ja liukuportaita valmistava Schindler tarjoaa markkinoille myös
nostovyöllistä, konehuoneetonta hissiä. Schindler STM (Suspension Traction Media) nostovyö muistuttaa paljolti Otiksen Gen2 -nostovyötä. Molemmille on ominaista
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nostovyön sisällä olevat teräsköydet, elastomeerinen päällyste ja konehuoneeton
nostokoneisto pienellä vetopyörällä. (Schindler 2016c). Schindlerin nostovyö on tällä
hetkellä saatavilla Suomessa Schindler 3300 ja 5500 -hisseihin. 3300-hissin
maksimihyötykuorma on 1125 kg, -nostokorkeus 60 m ja -nopeus 1 tai 1,6 m/s
(Schindler 2016a). 5500-hissin maksimihyötykuorma on 2500 kg, -nostokorkeus 150m
ja -nopeus 1-3 m/s. Jälkimmäistä hissiä on saatavilla myös pienellä konehuoneella
(MMR = Mini-Machine-Room). (Schindler 2016a; Schindler 2016b).

4.3 Magneettiratahissi
Joulukuussa 2014 saksalainen ThyssenKrupp julkaisi merkittävän uuden innovaation
hissiteollisuuden kannalta. ThyssenKrupp MULTI on maailman ensimmäinen köydetön
hissi,

joka

hyödyntää

leijuvan

Transrapid-magneettijunan

tekniikkaa.

Lineaarimoottoreiden ansiosta samassa kuiluissa kulkevat korit pystyvät siirtymään ja
liikkumaan pystysuuntaisten kuilujen lisäksi myös vaakasuuntaisissa kuiluissa (kuva
14). ThyssenKrupp arvioi konseptin lisäävän yksittäisen kuilun kuljetuskapasiteettia
jopa 50 % samalla pienentäen kuilun kokoa verrattuna perinteiseen hissiin. Tämän
ansiosta kerrosten pinta-alaa vapautuu noin 25 % enemmän käytettäväksi. Hissin
turvallisuudesta

on

huolehdittu

mm.

korissa

sijaitsevilla

käyttövoima-

ja

jarrutusyksiköillä. MULTI-hissit sisältävät uusia ja kevyitä hiilikuitumateriaaleja
korissa ja sen ovissa vähentäen näiden painoa huomattavasti. (ThyssenKrupp 2014a;
ThyssenKrupp 2015; ThyssenKrupp 2016).
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Kuva 14. ThyssenKrupp MULTI –hissin mahdollinen kuiluverkosto. (ThyssenKrupp
2014b).

Kuva 15. Hissin sivuttaissiirtyminen. (ThyssenKrupp 2014b).
Alle vuoden kuluttua MULTIn lanseerauksesta, marraskuussa 2015, Espanian Gijónissa
esiteltiin ensimmäinen toimiva MULTI-hissin 1:3 suhteessa oleva pienoismalli. Siinä on
kaksi vierekkäistä kymmenen metrin korkuista kuilua, joissa liikkuu neljä koria pystyja sivuttaissuuntaisesti. ThyssenKruppille on määrä valmistua vuonna 2016 lopussa
Rottweilin kaupunkiin Saksaan 246 metriä korkea testitorni uuden innovaation
testaamiseen. Kahdentoista kuilun tornissa pystytään testaamaan hissejä jopa 18 m/s
huippunopeudella. Ensimmäisen MULTI-hissin testaus on määrä tapahtua vuonna 2016.
(ThyssenKrupp 2014a; ThyssenKrupp 2015; ThyssenKrupp 2016).
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4.4 Hiilikuituinen nostoköysi
Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja trendi on koko ajan kasvamassa.
Arvion mukaan vuonna 2050 70 % ihmisistä asuu kaupungeissa. Asuntokysynnän
kasvaessa ylöspäin rakentaminen nähdään kestävänä kaupunkirakentamisen ratkaisuna,
jossa hissit ovat erittäin tärkeässä roolissa. Tällä hetkellä yksittäisen hissin
nostokorkeuden

kasvamista

rajoittava

tekijä

löytyy

nostoköytenä

käytetystä

teräsvaijerista. Hissin saavuttaessa noin 500-600 metrin korkeuden teräsvaijereiden
paino kasvaa niin suureksi, että ne eivät enää jaksa kannatella omaa painoaan.
Esimerkiksi 400 metrin korkeuteen kulkevan hissin todella lujat teräsvaijerit painavat
itsessään jo vajaat 19 tonnia. Tällä hetkellä maailman korkeimmassa rakennuksessa,
Burj Khalifassa (830 m), vaaditaan huipulle matkustavien ihmisten vaihtavan hissiä 500
metrin korkeudessa teräsvaijereiden rajoituksista johtuen (FutureTimeline 2013).
(KONE 2013a; de Jong 2013).
Kesäkuussa 2013 KONE julkaisi hiilikuituytimellä ja korkeakitkaisella pinnoitteella
varustetun KONE UltraRope -hissiköyden. Tämä köysi mahdollistaa kilometrin pituisen
yhtäjaksoisen hissimatkan, sen kulumiskestävyys on erinomainen ja käyttöikä on
vähintään kaksi kertaa pidempi kuin tavanomaisella teräsköydellä. UltraRopen
keveyden ja sen rakenteessa käytettävän hiilikuidun ansiosta UltraRopen ominaistaajuus
on paljon korkeampi kuin teräksellä ja useimmilla muilla rakennusmateriaaleilla.
Tämän ansiosta sen alttius luvussa 2.4 esitetylle huojunnalle on paljon pienempi
mahdollistaen UltraRopella varustettujen hissien käytön myös tuulisina päivinä.
Nostoköysi ei vaadi voitelua, joka tekee siitä entistä ympäristöystävällisemmän. (KONE
2013a; de Jong 2013).
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Kuva 16. Pino UltraRope –nostoköysiä perinteisen teräsvaijerin vieressä. (KONE
2015b).
UltraRopen keveyden ansiosta 500 metrin korkuisessa hississä liikkuvat massat
(nostoköydet, väkipyörät, hissikori yms.) pienenevät olennaisesti. Verrattaessa hissiin,
jossa nostoköytenä toimii teräsvaijeri, UltraRopella liikkuvat massat pienenevät 60 % ja
energiankulutus vähenee 15 %. Mikäli teräsköysillä pystyttäisiin rakentamaan 800
metriä korkea hissi, niin UltraRope pienentäisi liikkuvia massoja 90 % ja vähentäisi
energiankulutusta 45 %. (KONE 2013b). KONE julkaisi UltraRopen Lontoossa
tapahtuneessa alan konferenssissa, jossa silloinen KONEen teknologiakehityksen
johtaja Johannes de Jong antoi hyvän esimerkin siitä, kuinka heidän uusimman
tuotteensa

implementointi

vaikuttaa

640

metriä

korkeaan

rakennukseen.

Vertailutaulukossa näkyy tunnuslukuja kymmenelle 400 metrin korkeuteen nousevalle
express-hissille, jotka on varustettu joko teräsköydellä tai UltraRopella. Samaiset
tunnusluvut näkyvät taulukossa 1. (de Jong 2013). Taulukon arvoja vertaamalla
huomataan, että UltraRopen avulla saavutetaan huomattavia massojen vähennyksiä
korkeissa hisseissä, joiden ansiosta hissin energiatehokkuus paranee.
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Taulukko 1. Teräsköyden ja UltraRopen vertailu esimerkkitapauksessa. (de Jong
2013).
10 hissiä varustettuna
teräsköysillä

10 hissiä varustettuna
UltraRopella

Köysien yhteispaino

186 500 kg

11 700 kg

Liikkuvat massat yhteensä

332 000 kg

157 000 kg

1 180 MWh

1 050 MWh

Max 1125 A

Max 835 A

Kokonaisenergiankulutus
vuodessa
Käynnistysvirta (RMS)

KONE aloitti UltraRopen kehittämisen vuonna 2004 (de Jong 2013) ja sitä on testattu
vuodesta 2010 alkaen oikeilla hisseillä sekä simuloinneilla. Nostoköyden testaus on
tapahtunut maailman pisimmässä hissien testauskuilussa Lohjalla Tytyrin kaivoksessa,
joka on yli 300 metriä syvä. Kuilussa pystytään hyvin testaamaan esimerkiksi
vetolujuuksia,

taivutuksen

kestävyyttä,

materiaalin

vanhenemista

sekä

suuria

ajonopeuksia (15 m/s). (de Jong 2013; KONE 2013a).
KONE Corporation on hakijana kolmeen myönnettyyn patenttiin, jotka ovat D07B1/04
(“Ropes with a core of fibres or filaments arranged parallel to the centre line”) IPCluokituksen alla. (International Patent Classification 2016). Näistä kolmesta patentista
on tehty prioriteettioikeutta käyttäen lisää patenttihakemuksia laajentaen alkuperäisen
patentin

voimassaoloaluetta.

Ensimmäinen

patentti,

FI122261,

jätetty

patenttiviranomaiselle 18.01.2008, määrittelee nostoköyden yleiset ominaisuudet ja
muodon, sekä köyden sisäiseksi materiaaliksi käytettäväksi joko hiilikuidun tai
lasikuidun polymeerimatriisissa (FI122261 2009). Toinen patentti, FI123534, jätetty
patenttiviranomaiselle 13.02.2012, määrittelee ensimmäisen patentin nostoköydelle
kustannustehokkaan ja tuottavamman valmistustekniikan tunnettuihin menetelmiin
verrattuna. Patentti määrittelee myös tarkemmin köydessä käytettävät materiaalit,
poikkileikkauspinnalta näkyvät muodot sekä menetelmät, joilla valmistusvaiheessa
köyteen voidaan integroida anturit kunnonvalvontaa varten. (FI123534 2013). Kolmas
patentti,

EP2860141,

jätetty

patenttiviranomaiselle

10.10.2013,

määrittelee

ensimmäiseen patenttiin viitaten nostoköyden, jolla on kohtuullisen pieni taipumissäde,
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mutta silti päällystepinnoite antaa hyvän suojan köyden sisäosille ja/tai hyvän
kitkapinnan voiman välitystä varten. Lisäksi patentissa määritellään erilaisia
poikkileikkausmuotoja nostoköydelle. (EP2860141 2015).
Saudi-Arabian Jeddaan vuonna 2018 valmistuva yli kilometrin korkuinen Kingdom
Tower -pilvenpiirtäjä tulee sisältämään yhteensä 57 KONEen toimittamaa hissiä.
Seitsemän näistä hisseistä tulee olemaan UltraRopella varustettuja maailman nopeimpia
DoubleDeck-hissejä, jotka kulkevat yli 10 m/s nopeudella. Nämä hissit tulevat
nousemaan 660 metrin korkeuteen, joka tekee niistä maailman korkeimman
yhtäjaksoisen hissimatkan. (KONE 2014c; KONE 2015a).

Kuva 17. Kingdom Tower –kuvituskuva. (KONE 2015b).
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5 YHTEENVETO
Hissit ovat korkeiden rakennusten edellytys ja ne toimivat avaintekijöinä rakennuksen
pystysuuntaisen liikenteen mahdollistamisessa. Yli puolet maailman väestöstä asuu
kaupungeissa ja määrä jatkaa kasvamistaan. Kaupungistuminen, ympäristöystävällisyys,
tehokkuus, ajomukavuus ja yleinen vaatimus energiatehokkaista tuotteista ovat
johtaneet hissiteollisuuden yritykset kehittämään uusia ratkaisuja vastaamaan
markkinoiden vaatimuksiin. Perinteisen teräslankaköyden ollessa kestävä, luotettava ja
edullinen nostoköysi hissiteollisuudessa sen jäykkyys, kuluminen, väsyminen,
nostokorkeuden rajoittaminen ja altistuminen huojunnalle asettavat tiettyjä rajoituksia
hissien suunnittelijoille.
Hydraulihissit

ovat

olleet

hissiratkaisuna

johtuen

pitkään

niissä

suuressa

olevasta

suosiossa

matalien

mahdollisuudesta

rakennusten

sijoittaa

konehuone

pohjakerrokseen sekä nopean ja edullisen asennuksen johdosta. Hydraulitekniikalla
toteutettuna hissin energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat kuitenkin todella
huonot.

Konehuoneettomat

hissiratkaisut,

joissa

kestomagneetteja

hyödyntävä

nostokoneisto voidaan sijoittaa kokonaan hissikuiluun, ovat syrjäyttämässä vanhoja
hydraulihissejä niitä modernisoitaessa.
Eri valmistajien nostovyöt tarjoavat parempaa ajomukavuutta, pidempää käyttöikää
sekä

mahdollistavat

pienempien

vetopyörien

käytön

nostovöiden

paremman

taipuvuuden ansiosta. Jokainen näistä ratkaisuista kuitenkin hyödyntää joissain määrin
perinteistä teräsköyttä, joten se ei poista sen asettamaa noin 500 metrin korkuista
maksiminostokorkeutta. KONEen julkaisema UltraRope-nostoköysi, joka hyödyntää
hiilikuitua ja korkeakitkaista päällystettä, mahdollistaa kilometrin pituisen yhtäjaksoisen
hissimatkan. Sen keveys pienentää huomattavasti liikkuvien massojen määrää hississä
johtaen

parempaan

energiatehokkuuteen.

Lisäksi

keveyden

tuoma

suurempi

ominaistaajuus ei altista UltraRopea korkeiden rakennusten kokemalle huojunnalle, joka
rajoittaa hissien käyttöä tuulisina päivinä.
ThyssenKruppin

kehityksessä

oleva

MULTI-magneettiratahissi

osoittaa

suurta

potentiaalia hissikuilujen tehokkuuden parantamiseen. Vuonna 2014 julkaistu hissi
hyödyntää lineaarimoottoritekniikkaa mahdollistaen useitten hissikorien samanaikaisen
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liikkumisen kuilussa ja kuiluverkostossa. Korit pystyvät siirtymään sivuttaissuunnassa
kuilujen välillä, kuin myös vaakatasossa olevissa kuiluissa.
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