پاراشوت در آسانسور چیست :
پاراشَت یا ترهس ایوٌی هىاًیسهی است نە زیر یَن واتیي ٍ در دٍ طرف آى
سَار هیشَد ٍ تِ ٍسیلِ ی دٍ فىی وِ دارد هی تَاًدذ وداتیي را رٍی ریدا ّدا
هتَلف وٌذ .
ػولىرد پاراشَت تذیي گًَِ است وِ تِ هحد

افدسایب تدیب ازحدذ سدرػت

واتیي( ،وِ ترای آساًسَرّای هختلف هتغیر هی تاشذ)ٍاّرهی وِ تدِ ایدي سدین
تىسا هتصا است ّوراُ تا گاٍرًردٍ فه ترهس را تْن ًسدیده هیىٌدذ ٍ هتَلدف
هی شَد ،در ایي زهاى تر اثر ٍزى واتیي ٍ سطح تواس فه ّا تا ریدا  ،وداتیي

هی ایستذ .

معایب سیستم پاراشوت:
 -1اٍلیي ایراد در ترهس ایوٌی یا پاراشَت ایي است وِ تٌْا در جْت رٍ تِ پائیي
ػىس الؼوا ًشاى هیذّذ وِ الثتِ اخیراً پاراشَتی وِ در دٍ جْت لاتلیت فؼدا
شذى را دارد ،تَسط تَلیذوٌٌذگاى تِ تازار ػرضِ شذُ است .
 -2سیستن پاراشَت حساسیت فَق الؼادُ دارد وِ تؼضاً تصدَرت اشدتثاّی فؼدا گشدتِ ٍ
تاػث ٍارد شذى شَن تِ هسافریي داخا واتیي هی گردد.
 -3ػَاها هتؼذد دیگری ّن تاػث تدی هَلدغ فؼدا شدذى پاراشدَت هیشدًَذ( از جولدِ
خَردگی ٍ لمی فه ّای ترهسٍ  )...وِ هوىي است دًذاًِ ّای هىاًیسم ترهس را تِ ریا ّا
ًسدیه وٌذ ٍ وَچىتریي تواس هٌجر تِ فؼا شذى سیستن پاراشَت شَد .
 -4طثك استاًذاردّا فاصلِ هجاز فه ّای پاراشَت از رٍی سطح ریدا  1/5هیلیوتدر ٍ در
هجوَع ًثایذ تیب از  5/3هیلیوتر در دٍ طرف ریا تاشذ .
 -5خراشیذگی ریا ّا در اثر ػولىرد ّای لثلی پاراشَت ً ،صة تذٍى دلت ریدا ّدا ٍ
یه ًَع ٍ یه جٌس ًثَدى ریا ّا ّن  ،هیتَاًذ ػاها دیگری از فؼا شذى تی هَلغ
پاراشَت گردد.

اّویت هحا ًصة پاراشَت در رٍی واتیي تِ اًذازُ ای وِ تایذ ایوي ٍ هحىن ًصة شذُ تاشذ ً ،یست  .از ًظر استاًذارد ّا توام
اًَاع ترهس ایوٌی تایذ در ًْایت تصَرت هىاًیىی ػوا وٌذ ٍ ًثایذ تٌْا تِ ػولىرد هذار الىتریىی هتىی تاشذ .

انواع پاراشوت ،بسته به کاربرد:
-

واتیي تا سرػت  ./ 63هتر تر ثاًیِ از ترهس ایوٌی آًی تاداهىی

-

واتیي تا سرػت  1هتر تر ثاًیِ از ًَع لحظِ ای تا غلطه درگیر

-

ترای سرػت ّای تیب از  1هتر تر ثاًیِ از ًَع تذریجی ترهسّای دیسىی یا فٌرّای فشردُ پالستیىی استفادُ هی گردد.

عملکرد ترمز ایمنی آسانسور
هىاًیسهی است وِ در لحظِ افسایب سرػت تیب از حذ هجاز ،تَسط سیستن وٌتر وٌٌذُ گاٍرًر فؼا هی شَد ،تطَریىِ تا لفا
شذى رٍی ریا ّای راٌّوای واتیي یا ٍزًِ تؼاد  ،آًْا را هتَلف هی وٌذ.

انواع ترمز ایمنی :
 -1ترهس ایوٌی لحظِ ایًَ :ػی ترهس ایوٌی است وِ تا لفا شذى سریغ رٍی ریا ّای راٌّوا  ،تاػث تَلف وداتیي یدا ٍزًدِ تؼداد
هی شَد .
 -2ترهس ایوٌی تا اثر ضرتِ گیرًَ :ػی ترهس ایوٌی است وِ تا لفا شذى ریا ّای راٌّوا  ،تِ طَر سریغ ػوا هی وٌذ ٍلدی ٍاودٌب
در واتیي یا ٍزًِ تؼاد تَسط ضرتِ گیر هتؼاد هی شَد.
 -3ترهس ایوٌی تذریجیًَ :ػی ترهس ایوٌی است وِ سیستن آى در اصطىان تا ریا ّای راٌّوا  ،طَری ػوا هدی وٌدذ ودِ تاػدث
شتاب هٌفی ووتری هی شَد .

تست پاراشوت:
تست پاراشَت آساًسَر یىی از تست ّای تا اّویت ٍ تسیار هْن هی تاشذ وِ در زهاى تازرسی آساًسَر اًجام هدی شدَد ٍ تایسدتی
حتوا تا دلت زیاد تررسی ٍ چه شَد ،زهاًی وِ در حا استفادُ از آساًسَر ّستیذ اگر ترق لطغ شَد ،سیسدتن پاراشدَت آساًسدَر
تایذ تِ طَر اتَهاتیه ػوا ًوایذ ،وِ در ایي حالت از ترهسّای اصطىاوی الىترٍهغٌاطیسی استفادُ هی شَد .

