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 »گاورنر آسانسور«كميسيون استاندارد 

  

  

  سمت يا نمايندگي  رئيس  

  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران  زارع پور، حيدر   
  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  

  اعضا

  

  شركت تكنو ترم  اسالمي، محمد سعيد

 )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  شركت صنايع اوج حديد  اشتياقي، داود

  )مكانيك  فوق ليسانس مهندسي( 

  وزارت صنايع و معادن  ...امينيان، حبيب ا

 )ليسانس مهندسي صنايع ( 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ذوالفقاري، مجتبي

    )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  وزارت صنايع و معادن   ...محسن پور، سعدا

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  شركت ستاره فرازنما  نظربيگي، موسي 

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 
 
 

  دبير 

  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران  جاللي طباطبايي، بهنام

 )ليسانس مهندسي مكانيك ( 



 

١ 

  فتارگ پيش

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و  “گاورنر آسانسور“استاندارد 

مورخ ,لزشناسيفجلسه كميته ملي استاندارد مكانيك ودر دويست و شانزدهمين 

قانون  3قرار گرفته است ، اينك  به استناد بند يك ماده  تصويبمورد  15/12/83

اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن 

  .شود رميبعنوان استاندارد ملي ايران منتش 1371ماه 

ي و جهاني در زمينه هاي مل براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد 

شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در 

بنابر اين . هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده  ه بهبراي مراجع

  . كرد

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و 

نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي 

  . و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :  استو ماخذي كه براي اين استاندارد بكار رفته به شرح زير منبع 
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٢ 

  گاورنر آسانسور

  :هدف و دامنه كاربرد  1

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي ها، نحوه عملكرد و آزمون هاي مربوط به 

است، كه براي تحريك و درگير كردن ترمز ايمني در ) ل كننده سرعت كنتر( گاورنر 

شرايطي كه كابين يا وزنه تعادل با بار نامي با سرعتي بيش از سرعت عملكرد 

  .گاورنر حركت ميكند، به كار مي رود
 
 

  

   الزامي  مراجع 2

  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

در مورد . شود مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين.  است  شده

  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي يا تجديدنظر، اصالحيه/و  چاپ  تاريخ  داراي  مراجع

  امكاناستاندارد،   اين  ذينفع  كاربران  وجود بهتر است  با اين.  موردنظر نيست  مدارك

قرار   زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين

يا تجديدنظر /و  چاپ  يا تجديدنظر، آخرين/و  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع. دهند

  .  مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  آن

  :  است  استاندارد الزامي  ينكاربرد ا  زير براي  از مرجع  استفاده 
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  :و تعاريف  اصطالحات -3

  :يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود/ در اين استاندارد اصطالحات و 

  

  انواع گاورنر 3-1

  گاورنر آونگي 1- 3-1



 

٣ 

اهرمي در قسمت مياني است، كه حول محور حركت نوعي از گاورنر است، كه داراي 

نوسان دارد و تواتر حركت اهرم متناسب با سرعت نامي آسانسور و سرعت دوران 

در صورتي كه سرعت نامي آسانسور به سرعت . چرخ گاورنر، تنظيم شده است

با درگيري به چرخ  برسد، تواتر حركت اهرم بيشتر شده و زبانه انتهاي اهرم 1توقف

  .گاورنر آنرا متوقف مي نمايد

  گاورنر گريز از مركز 2- 3-1

در اين نوع گاورنر، قطعات متحرك به شكل وزنه يا بالن هنگام حركت عادي كابين با 

تا حد ( شعاع دوران تنظيم        شده اي حركت مي كنند، و بر اثر ازدياد سرعت 

ده و درگير شدن اين قطعات با چرخ شعاع دروان حركت زياد ش) سرعت توقف 

  . گاورنر موجب توقف آن مي شوند

  

  اجزا گاورنر 3-2

  بدنه اصلي 1- 3-2

  .گردد قسمتي از گاورنر است، كه اجزاي اصلي به آن متصل مي

  كننده اهرم قفل 2- 3-2

وسيله اي  است فلزي، كه پس از رسيدن گاورنر به سرعت عملكرد با قسمتي از فلكه 

  .گردد شده و سبب توقف فلكه مياصلي درگير 

  وسيله ايمن برقي 3- 3-2

اي است، كه سيستم محرك آسانسور را هم زمان يا پيش از اينكه كابين يا  وسيله

به سرعت عملكرد گاورنر ) در صورت وجود گاورنر براي وزنه تعادل(وزنه تعادل 

  .نمايد برسد، متوقف مي) در جهت باال يا پايين(

  فلكه 4- 3-2



 

٤ 

رخشي است، كه داراي شيار بوده و طناب فوالدي گاورنر بر روي آن قرار قسمت چ

هايي بروي آن قرار  سرعت خطي فلكه با سرعت كابين برابر است، و زائده. گيرد مي

  .شود كننده در سرعت عملكرد گاورنر با آنها درگير مي دارد، كه اهرم قفل

  شيار آزمون 5- 3-2

نترل عملكرد گاورنر در سرعت عملكرد وجود در بعضي از گاورنرها شياري براي ك

  .باشد دارد، كه سرعت آن با سرعت عملكرد گاورنر، يكسان مي

١- Tripping  speed 



 

٥ 

  وزنه كشش 6- 3-2

اي براي ايجاد كشش در طناب فوالدي گاورنر است، كه در ته چاه نصب  وزنه

  .گردد مي

  فلكه كشش 7- 3-2

وزنه كشش به آن متصل كند، و معموالً  اي است، كه به صورت هرزگرد عمل مي فلكه

  .شود فلكه مذكور در اكثر موارد در ته چاه نصب مي. باشد مي

  فنر گاورنر 8- 3-2

اي است، كه موجب ايجاد حركت رفت و برگشتي در اهرم  در صورت وجود، وسيله

  .باشد شود، و نوع و تنظيم آن متناسب با سرعت عملكرد گاورنر مي كننده مي قفل

  .شود گاورنر، عمل باال توسط وزنه نيز انجام مي در بعضي انواع -يادآوري
 

  نمادها و اختصارات 4

  شرح داده شده است  1نمادها و اختصارات در جدول 
  

  نمادها و اختصارات -1جدول 

 يكا نماد  كميت ها به ترتيبي كه در متن آمده است

 V1 m/s  سرعت ايجاد عكس العمل در كنترل كننده مكانيكي سرعت

  

  

  ها و نحوه عملكرد يويژگ 5

  انتخاب سرعت هاي عملكرد 5-1

سرعت % 115عملكرد گاورنر براي ترمز ايمني كابين، بايد حداقل  5-1-1

 نامي و كمتر از 

  :موارد زير باشد

  .اي به جز نوع غلطكي باشد در صورتي كه ترمز ايمني از نوع لحظه m/s ./8 - الف



 

٦ 

  .از نوع غلطكي باشد )پاراشوت(در صورتي كه ترمز ايمني  m/s 1 -ب

گيري باشد، و يا ترمز  اي با اثر ضربه در صورتي كه ترمز ايمني لحظه m/s 1/5 -پ

  .شود استفاده مي m/s 1ايمني تدريجي كه در سرعت هاي كمتر از 

تدريجي، كه در سرعت هاي بيش ) پاراشوت(براي ترمز ايمني     -ت

   m/s 1از 

  

است، سفارش  m/s 1ي آنها بيش از در آسانسورهايي كه سرعت اسم 5-1-2

 1-1-5شود، كه سرعت عملكرد تا حد امكان به باالترين مقدار مندرج در بند  مي

  .محدود شود

براي آسانسورهايي با ظرفيت اسمي خيلي سنگين و سرعت نامي كم بايد  5-1-3

شود، كه سرعت  در اين حالت سفارش مي. گاورنر مخصوصي طراحي شود

  .، محدود شود1-1-5ترين مقدار نوشته شده  در بند  عمكرد به پايين

سرعت عملكرد گاورنر براي ترمز ايمني وزنه تعادل، بايد از سرعت عملكرد  5-1-4

  .بيشتر باشد% 10گاورنر كابين بيشتر باشد، ولي اين ازدياد نبايد از 

جهت چرخش بايد با توجه به نحوه عملكرد ترمز ايمني روي فلكه اصلي  5-1-5

  .شود يگذار رنر، عالمتگاو

  طناب فوالدي گاورنر 5-2

شود، بايد  نيروي كششي در طناب فوالدي گاورنر به هنگام ترمز ايجاد مي 5-2-1

  :حداقل از بيشترين دو مقدار زير كمتر نباشد

  

  .نيوتن 300  -الف

  .دو برابر مقدار نيروي الزم براي درگيري ترمز ايمني -ب

  

پذيري زيادي دارد، حركت  اب فوالدي كه قابليت انعطافگاورنر بايد توسط طن 5-2-2

  .داده شود

V
V

25.0
25.1 + 

.شود استفاده مي  



 

٧ 

مقدار باري كه موجب پارگي طناب فوالدي خواهد شد ، بايد با ضريب ايمني  5-2-3

  .برابر نيروي كششي ايجاد شده هنگام عملكرد گاورنر، محاسبه گردد 8حداقل 

  .باشد 6mmحداقل قطر اسمي طناب فوالدي گاورنر بايد  5-2-4

 30نسبت بين قطر گام فلكه گاورنر و قطر نامي طناب فوالدي آن بايد حداقل  5-2-5

  .باشد

يا وزنه (حركت اين فلكه . طناب فوالدي بايد بوسيله فلكه كشش كشيده شود 5-2-6

  .بايد هدايت شده باشد) كششي

ن در خالل درگيري ترمز ايمني، طناب فوالدي گاورنر و متعلقات آن، بايد بدو 5-3-7

حتي در صورتي كه ترمز ايمني . نقصي در محل خود قرار داشته باشند

  .اي بيش از مقدار معمول را طي كند براي عملكرد خود فاصله) پاراشوت(

  .قابل جدا شدن باشد) پاراشوت(طناب فوالدي بايد به آساني از ترمز ايمني  5-2-8

  

  . العمل مدت زمان عكس 5-3

ري كم و كوتاه باشد كه پيش از اينكه سرعت حركت العمل گاورنر به قد زمان عكس

  .عمل نمايد) پاراشوت(كابين به حد خطرناكي برسد، ترمز ايمني 

  امكان عملكرد گاورنر 5-4

در هنگام بررسي يا آزمايش بايد اين امكان وجود داشته باشد، كه در سرعت  5-4-1

درگير شدن با هر روشي با  1-1- 5هاي كمتر از مقدار نوشته شده در بند 

  .گاورنر ، ترمز ايمني عمل نمايد

در صورتي كه گاورنر قابل تنظيم باشد، گاورنر بايد پس از آخرين تنظيم،  5-4-2

  .پلمپ گردد

  پالك مشخصه گاورنر 5-5

  :پالكي با مشخصات زير بايد روي گاورنر نصب شده باشد

  .نام سازنده يا عالمت تجاري آن  1- 5-5

  . شماره سريال 2- 5-5



 

٨ 

  .سال ساخت 3- 5-5

  .نوع و روش آزمون و استاندارد مربوطه 4- 5-5

  .سرعت نامي 5- 5-5

  .سرعت عملكرد 6- 5-5

  

  

  هاي الكتريكي كنترل 5-6

گاورنر و يا هر وسيله مشابه ديگري ، بايد توسط يك وسيله ايمني برقي  5-6-1

 1381سال :  6303-1استاندارد ملي ايران  2-1-14مطابق با بند 

سيستم محركه آسانسور را پيش از اينكه كابين به » ي برقيآسانسورها«

  .برسد، متوقف نمايد) در جهت باال و يا پايين(سرعت عملكرد گاورنر 

تواند   ، اين وسيله برقي در نهايت ميm/s 1براي سرعت هاي اسمي كمتر از  5-6-2

  .در لحظه رسيدن گاورنر به سرعت عملكرد عمل نمايد

، گاورنر به طور خودكار )پاراشوت(آزاد نمودن ترمز ايمني  زچنانچه پس ا 5-6-3

استاندارد  2-1- 14تنظيم و آماده كار نشود، يك وسيله ايمن برقي مطابق با بند 

بايد از حركت مجدد » آسانسورهاي برقي« 1381سال :  6303-1ملي ايران 

است، ممانعت  هنگشت آسانسور در مدت زماني كه گاورنر به حالت عادي بر

  .نمايد

استاندارد ملي  1-2- 14در هر صورت، عملكرد اين وسيله برقي بايد مطابق با بند 

  .باشد» آسانسورهاي برقي«   1381سال :  6303-ايران سال 

پارگي و يا شل شدن طناب فوالدي گاورنر بايد توسط وسيله ايمن برقي  5-6-4

آسانسورهاي « 1381سال :  6303-1استاندارد ملي ايران  2-1-14مطابق بابند 

  .موجب توقف موتور آسانسور شود» برقي

  

  



 

٩ 

  ها آزمون 6

  كليات 6-1

  :متقاضي بايد مطالب زير را به آزمايشگاه اطالع دهد

  .كند نوع يا انواع ترمز ايمني كه توسط گاورنر عمل مي -الف

تواند در آنها مورد  حداكثر و حداقل سرعت اسمي آسانسورهايي كه گاورنر مي -ب

  .قرار گيرداستفاده 

برآورد مقدار نيروي كششي ايجاد شده در طناب فوالدي بوسيله گاورنر هنگام  -پ

  .درگيري

  :مدارك زير بايد به درخواست پيوست گردد

نقشه جزئيات و مجموعه مونتاژي كه ساختار ، عملكرد، مواد به كار رفته ، ابعاد  -الف

  .دهد و رواداري هاي قطعات ساختاري را نشان مي

  .ر درخواست آزمايشگاه اين مدارك ممكن است در سه نسخه مورد نياز باشدد -ب

  

  بررسي خصوصيات گاورنر 6-2

  :هاي آزموني كه بايد به آزمايشگاه ارائه شوند عبارتند از  نمونه

  .يك دستگاه گاورنر -الف

يك نمونه از طناب فوالدي گاورنر مورد آزمون كه بايد مورد استفاده قرار گيرد،  -ب

  .ميزان موردنياز آزمايشگاه انتخاب و ارائه گردد به

  .مجموعه فلكه كششي از نوع به كار رفته براي گاورنر -پ

  آزمون 6-3

  روش آزمون 1- 6-3

  :موضوعات زير بايد مورد بررسي قرار گيرد

  .سرعت عملكرد -الف

، كه موجب توقف سيستم محركه 1- 6-5عملكرد وسيله ايمني برقي مذكور در بند  -ب

  .در صورتي كه اين وسيله برروي گاورنر نصب گردد. شود مي



 

١٠ 

، كه براي جلوگيري از حركت 3-6- 5عملكرد وسيله برقي ايمني مذكور در بند  -پ

  .رود آسانسور تا زمان درگيري گاورنر به كار مي

پايداري طناب فوالدي در فلكه گاورنر يا نيروي كششي ايجاد شده در طناب  -ت

  .زمان درگيريفوالدي گاورنر ، در 

  مراحل آزمون 6-4

آزمون در محدوده سرعت عملكرد گاورنر متناسب با سرعتهاي نامي  20حداقل 

  .ب بايد انجام شود- 1-6آسانسور ذكر شده در بند 

  .آزمون ها ممكن است بوسيله آزمايشگاه در محل سازندگان انجام پذيرد-1يادآوري 

  .مقادير محدوده عملكرد انجام شونداكثر آزمون ها بايد در باالترين -2يادآوري 

شتاب مربوط به رسيدن به سرعت عملكرد ) اينرسي(به منظور حذف اثرات ماند - 3يادآوري 

  .االمكان در كمترين مقدار باشد گاورنر، بايد حتي

  

  تفسير نتايج آزمون 6-5

آزمون ، سرعت هاي عملكرد، بايد در محدوده نوشته شده  20در دوره انجام  6-5-1

  ر بندد

 .، باقي بماند1- 5-1

تواند  باشد، سازنده قطعات مي 1-1-5چنانچه سرعت عملكرد خارج از محدوده بند  -يادآوري

  .سري آزمون جديد، انجام شود 20مجدداً تنظيمات الزمه را انجام داده و 

آزمون ، عملكرد دستگاه هاي موردنياز در هر آزمون مطابق  20در اثناء انجام  6-5-2

 1-1-5پ  بايد در محدوده مقرر شده در بند  1-3-6ب و 1-3- 6             بندهاي

  .باشد

چنانچه سفارش خاصي بوسيله سازنده كه مشخصات آن در گزارش  -1يادآوري 

آزمون نوشته شده است انجام نشده باشد، كمان زاويه درگيري طناب فوالدي با فلكه، 

  .درجه باشد 180بايد 



 

١١ 

نمايد،  ه گاورنر بوسيله قفل كردن طناب فوالدي عمل ميدر صورتي ك  -2يادآوري

  .بايد توجه شود، كه تغيير شكل دائمي در سيم بكسل بوجود نيايد

  

  گواهي آزمون نمونه 6-6

  :گواهي آزمون بايد در سه نسخه به شرح زير تنظيم شود 1- 6-6

  .دو نسخه براي متقاضي -الف

  .يك نسخه براي آزمايشگاه -ب

  .مون بايد حاوي مطالب زير باشدگواهي آز 2- 6-6

سال :  6303-1استاندارد استاندارد ملي ايران  2-0- اطالعاتي براساس بند  ج -الف

  .»آسانسورهاي برقي« 1381

  .نوع و كاربرد گاورنر -ب

  .شود حداكثر و حداقل سرعتهاي نامي آسانسور كه گاورنر در آنها بكار گرفته مي -ج

  ه و ساختمان آنقطر طناب فوالدي بكار رفت -د

  .رود ، حداقل كشش در حالتي كه گاورنر با قرقره كششي بكار مي -ه

تواند بوسيله گاورنر در هنگام ترمز ايجاد  نيروي كشش در طناب فوالدي كه مي -و

  .شود


