ضربه گیر ،بافر آسانسور چیست؟
اگز تِ ّز دلیلی کاتیي آساًسَر تا سزػت حذاکثز  111درصذ تیش اس سزػت
ًاهی تِ سوت تِ چاُ سقَط کٌذ ٍ سایز سیستن ّای ایوٌی ًیش ػول ًکٌٌذ  ،تِ
قطؼِ ای تِ ًام ضزتِ گیزّا تزخَرد کزدُ تا اًذاسُ ای اس شذت ضزتِ کاستِ
شذُ ٍ در صَرت ٍجَد تؼویزکار در اًتْای چاُ اٍ صذهِ ًخَاّذ دیذ.
تزاساس تزرسی تِ ػول آهذُ ایي ضزتِ گیزّا ًوی تَاًٌذ پاسخگَی ضزتات
سٌگیي یا سقَط آساد کاتیي تاشٌذ.
ضزتِ گیزّا در کف چاّک ٍ در اًتْای حزکت کاتیي ٍ ٍسًِ تؼادل در
هزکش ثقل آًْا ًصة هی شًَذ .ارتفاع سکَی هحل ًصة ضزتِ گیزّا تایذ

حذاقل  15ساًتیوتز تاشذ تا جاى پٌاُ هَرد ًیاس در اًتْای چاّک تاهیي شَد.

انواع ضربه گیر:
ًَ -1ع جذب کٌٌذُ اًزصی :
تزای سزػت ّای تا یک هتز تز ثاًیِ کِ تا استفادُ اس فٌز یا الستیک فشزدُ اًزصی
را جذب هی کٌٌذ
ًَ -2ع هستْلک کٌٌذُ اًزصی  :تزای سزػت ّای تاالتز اس یک هتزکِ تا استفادُ
اس سیستن ّای ضزتِ گیز ّیذرٍلیکی اًزصی را اس تیي هی تزد.
آساًسَر ّا تایذ تا ضزتِ گیز ّا کِ در کف چاّک ٍ در هکاى اًتْایی حزکت
کاتیي ٍ ٍسًِ تؼادل قزار هی گیزًذ ًذ تا ٍسیلِ اضطزاری ًْایی ایوٌی را تشکیل
دٌّذ  .اگز ضزتِ گیزّا تِ کاتیي یا ٍسًِ تؼادل ٍصل شًَذ تایذ یک پایِ یا
فًَذاسیًَی تِ ارتفاع ًین هتز در چاّک قزار تگیزد تا ایي ضزتِ گیز ّا رٍی آى
تٌشیٌٌذ.

الف :انواع ضربه گیر نوع جمع کننده انرژی
 -1ضزتِ گیز پلی اٍرتاى:
ضزتِ گیزّای پلی اٍرتاى در تزخی کشَرّا تزای سزػت اسوی پائیي تسیار هؼزٍفیت یافتِ است.
 -2ضزتِ گیز فٌزی :
قطؼِ اصلی ایي ًَع ضزتِ گیز ّا هؼوَال یک فٌز هارپیچ ساختِ شذُ اس هقطغ گزد یا هزتغ است.

ب :ضربه گیر های نوع مستهلک کننده انرژی
ضزتِ گیزّای ّیذرٍلیک:
در هقایسِ تا ًیزٍی تاس دارًذگی فشایٌذُ ضزتِ گیزّای فٌزی ،ضزتِ گیزّای رٍغٌی هی تَاًٌذ طَری طزاحی شًَذ کِ در حیي ػول
تَقف ً ،یزٍی ثاتتی را اػوال ًوایٌذ کِ ًتیجتا تاس دارًذگی ثاتتی ایجاد ًوایذ .ضزتِ گیزّا تایذ تَاًایی تثذیل اًزصی جٌثشی کاتیي (یا
ٍسًِ تؼادل) در لحظِ اصاتت تِ حزارت ّ ٍ ،ویي طَر اًزصی پتاًسیل ًاشی اس کاّش سطح کِ هساٍی تا جاتجایی ضزتِ گیز است را
داشتِ تاشذ.

انواع ضربه گیر های پلی اورتان ،الستیکی ،االستیکی و فنری آسان

