
 ( چتر نجات)  ؟پاراشوت آسانسور چیست

اگر روزی سیم بکسل های کابین آسانسور پاره شود )احتمال بسیار کم(و کابین به همراه مسافرین با سرعت به 

از جمله کشته شدن ،قطع نخاعی و در خطرات جانی به غیر از خسارات مالی ،کند سقوط  طرف چاهک چاه اسانسور

برای اینکه هرگز چنین حالت سقوط کابین اسانسور  .صورت خوش شانسی شکستگی استخوانها را به دنبال دارد 

وت ایمنی پاراشبال استثنا مجهز به سیستم ) نه وزنه تعادل( اسانسور های جهان کابین های پیش نیاید .همه 

 هستند .
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وه کابین اسانسور را تامین می کند عال دی ومسیر حرکت صاف و عم موازی در داخل چاه آسانسورریل اهنی جفت 

در .چسبیده به کابین در حرکت است و از ریل کم با فاصله جدا و در زیر کابین که جفت ترمز های پاراشوت بر ان 

 بصورتدر موتور خانه  ه نصوبمگاورنررا افزایش سرعت گرفتن در جهت سقوط کابین که این سرعت صورت 

شبیه کمر )مز پاراشوت را می کشد تردسته خود مربوط به سیم بکسل تک تشخیص داده و با  گریز از مرکز نیروی 

فل در گیر و قریل اهن جفت به  بتدریج(و کابین در حال سقوط توسط یک جفت ترمز پاراشوت بند ایمنی خودرو 

 به این روش پیشگیری می شود  سقوطمی شود و عمال کابین به همراه مسافرین از ریل ها اویزان می مانند . خطر 

 

  

 

 ترمز پاراشوت
 گاورنر



     

 البته بعد از نجات انسانها کابین قفل شده را چند سانتی متری در جهت باال حرکت داده کابین ازاد می شود .

 .کنیم  داعتما اصوال ما چگونه به مجموعه تجهیزات سیستم ایمنی یا به اصطالح پاراشوت اسانسور ها

انسور ها بعد از نصب و راه اندازی اولیه توسط نمایندگان شرکت های بازرسی اسانسور بازدید و کنترل همه اس

 نام دارد .تست پاراشوت میشوند که مهمترین کنترل انها 

بار اضافی پر  %21)ظرفیت کامل ( به عالوه یعنی (  %521) روش کار به این صورت است که داخل کابین به اندازه 

که گاورنر  مخصوصتست با قطر کم شیار  موقت محل سیم بکسل بصورت دستی به  جابجاییپس با می کنند . س

سرعت نامی کابین یعنی  %551گاورنر اعمال میشود که در سرعت به کاذب  منتقل و عمال سرعتهم محور است 

 .دهدمی  کرد خود را نشان ترمز های پاراشوت در همان ابتدای کار عملسرعت بیشتر(  51%)

 telegram.me/edutourist .بکسل را به جای اول بر می گردانند سیمالبته بعد از تست پاراشوت دوباره 



  

 

  

.در  مسکونی یا تجاری واقع شود باالییبجای استقرار روی کف زمین در طبقات  اگر کف چاهک اسانسوری استثنائا

 زیرین ان دو کار فنی انجام می دهند .طبقات تخریب  احتمالو سقوط وزنه تعادل انصورت به علت نگرانی از خطر 

 یت کف چاهک طبقه مذکور کار می کنند .را به منظور تقوستونی از کف زمین  -5

نصب می جفت ترمز پاراشوت اسانسور هم وزنه تعادل در صورت عدم امکان اجرای بند اول بناچار به  -2
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