تعریف گاورنر:
گاٍرًز یىی اس دستگاُ ّای هْن حفاظتی در ایوٌی آساًسَر هی باشذ ،ایي دستگاُ ًَعی
تزهش هىاًیىی  /الىتزیىی است وِ بزای تَلف وابیي آساًسَر در هَالع سمَط ٍ یا سزعت
بیش اس حذ طزاحی شذُ وِ بصَرت خَدوار عول ٍ هَرد استفادُ لزار

هی گیزد.

عملکرد گاورنر:
ًحَُ عولىزد گاٍرًز بذیي صَرت است وِ بِ سرزعت طزاحری شرذُ در ایري دسرتگاُ،
بشذت حساس بَدُ ٍ در صَرت هشاّذُ سزعت بیش اس حذ وابیي با لفل هىراًیىی خرَد
در چٌذ هزحلِ باعث تَلف هىاًیىی وابیي شذُ ٍ پس اس آى با تحزیه وزدى هیىزٍسَئیچ ّایی وِ در تابلَی فزهاى ًصب گزدیذُ ،باعث
لطع فزهاى هَتَر هی شًَذ تا وابیي واهالً هتَلف گزدد .در ٍالع ٍلتی وِ گاٍرًز عول هی ًوایذ ،باعرث فاراش شرذى پاراشرَت یرا تزهرش
اضطزاری وابیي شذُ ٍ در ًْایت باعث تَلف وابیي آساًسَر هی شَد .
ایي دستگاُ دارای دٍ چزخ یا لزلزُ با لطز وَچه است وِ با یه سین بىسل ( با لطز 7-6هیلیوتز در آساًسَرّای استاًذارد) بِ ّن ٍصرل
هی شًَذ ٍ هاوَال هىاى لزارگیزی آى خارج اس هحذٍدُ حزوت وابیي ٍ رٍی بتَى سمف چاُ است هگرز در هرَارد خراد (در بااری اس
وارگاُ ّا بِ دلیل شزایط خاد جای آى تغییز وزدُ ٍ بِ سیز سمف چاُ آساًسَر یا باالتز اس بتَى سمف ٍ یا  ....هٌتمل هی شَد وِ در چٌریي
شزایطی بایذ حتوا راُ دستزسی بِ آى هْیا باشذ).

اجزای :Over speed Governer
 – 1لسوت اصلی گاٍرًز یا فلىِ باال
 -2فلىِ پاییي
ٍ – 3سًِ

توضیحات بیشتر در عملکرد آسانسور:
ًظز بِ اّویت گاٍرًز در سیستن حفاظتی آساًسَر تَضیح تخصصی بیشتزی ارایِ هی گزدد ،لسوت اصلی گاٍرًز شاهل یه بذًِ اصلی است
وِ دارای چزخچِ ٍ یه حسگز (سٌسَر) وِ ٍضایت خطزًان را احساس هی ًوایذ.
ایي سٌسَر ٍلتی فااش هی شَد وِ سزعت وابیي اس حذ هجاس بیشتز گزدددر ایي صَرت یه
اًتماش هىاًیىی دٍ بِ دٍ با یه سزعت ٍالای پیذا هی شَد وِ بیشتز اس هحذٍدُ ای است وِ
تٌظین شذُ است .در ًتیجِ ٍلتی سزعت ایي چزخٌذُ باال هی رٍد ایي اتفاق بَجَد هی آیذ.
 – 1پیچ فٌزی بِ دلیل حزوت خطی بیشتز اس طزیك هىاًیىی با چزخچِ گاٍرًز لفل هی شَد.
ٍ – 2سیلِ الىتزیىی ایوٌی را فااش هی وٌذ ٍ ایي ٍسیلِ ایوٌی باعث هتَلف شذى هَتَر هی
گزدد.
بِ عبارت دیگز عولىزد گاٍرًز بِ ایي صَرت است ورِ در سهراى وراروزد عرادی آساًسرَر
سزعت خطی فلىِ گاٍرًز با سزعت وابیي بزابز استٍ ،لتی سزعت حزوت وابیي آساًسَر اس
سزعت ًاهی بِ ّز دلیلی بیشتز شَد بایذ گاٍرًز حتوا لبل اس رسیذى بِ سرزعت  ، %111یاٌری
سهاًی وِ بِ هزس  %110سزعت ًاهی رسیذ با تحزیه اٍلیِ سیستن ٍ فااش شذى وٌتاوت ّای
هجوَعِ هذوَر تابلَ فزهاى ،فزهاى تَلف آساًسَر را صادر وزدُ ٍ سپس با افشایش سزعت بِ
هزس  %111سزعت ًاهی ٍ درگیز شذى فه ّای پاًذٍلی با دًذُ ّای هخصَد پَلی اصرلی
گاٍرًز ،باعث فااش شذى سیستن پاراشَت آساًسَر شَد ٍ آساًسَر در ّزًطمِ اس چاُ آساًسَر
وِ لزار داشتِ باشذ ،هتَلف هی گزدد .البتِ در سزعت ّای پاییي هی تَاًذ بصرَرت یىبرارُ
باشذ ٍلی در سزعت ّای باال بصَرت تذریجی عول هی وٌذ.

نتیجه گیری مهم:
اگز وابیي آساًسَر با سزعت سیاد اس لبل طزاحی شذُ حزوت ًوایذ ،گاٍرًز بِ دٍ صَرت سیز عىس الاول ًشاى هی دّذ:
 -1در هفَْم هىاًیىی ،وابیي آساًسَر لفل هی شَد.
 -2در هفَْم الىتزیىی ،بزق هَتَر لطع هیشَد ،یاٌی بِ هحض خارج شذى سین
بىسل ،پارُ شذى یا شل شذى سین بىسل گاٍرًز ،وٌتاوت هزبَطِ عول ًورَدُ ٍ
باعث لطع بزق آساًسَر ٍ تَلف وابیي هری شرَد ٍ برِ دلیرل رعایرت ایوٌری،
وٌتاوت بصَرت هىاًیىی عول ًوَدُ ٍ بِ حالت عادی باس ًوی گزدد ،چَى در
صَرت لطع شذى حتوا بایذ تَسط تاویزوار یا هتخصص آساًسَر بِ حالرت اٍش
بزگزداًذُ شَد.

