
 

 

 

  

  

  

  ورـاستاندارد تجهيزات آسانس
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  الف

  

 » ضربه گير آسانسور«كميسيون استاندارد 

  

  

  سمت يا نمايندگي  رئيس  

  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران  حيدر زارع پور،

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 
  

  اعضاء

  

  شركت تكنو ترم  اسالمي، محمد سعيد 

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  رانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی اي  ذوالفقاری، مجتبی

    )فوق ليسانس مهندسی مکانيک(

  شركت اورند  قاسمي، سيد قاسم     

  )ليسانس فيزيك( 

  وزارت صنايع و معادن   ...محسن پور، سعدا

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  شركت ستاره فراز نما  نظربيگي، موسي

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  كارگاه فني رازميك   يرابوليان، نورا

  )ديپلم رياضي ( 

  ري دب

  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران  جاللي طباطبايي، بهنام

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 



 

  الف

  صفحه  فهرست مندرجات

  

  ب  پيش گفتار

  ١  هدف و دامنه كاربرد ١

  ١  مراجع الزامي ٢

  ١  انواع ضربه گير ٣

  ٢  نمادها و اختصارات ٤

  ٢  ويژگي هاي و نحوه عملكرد ٥

  ٦  آزمون ها ٦



 

  ب

 

 

  گفتار  پيش

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و  "ضربه گير آسانسور"استاندارد 

مورخ          ,فلزشناسيجلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و دويست وشانزدهمين  در

قانون اصالح  ٣قرار گرفته است ، اينك  به استناد بند يك ماده  تصويبمورد  ١٥/١٢/٨٣

 ١٣٧١اندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قوانين و مقررات مؤسسه است

  .بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 

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

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

ي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام و هرگونه پيشنهاد

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

  . مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد 

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

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

  . پيشرفته هماهنگي ايجاد شود 

  : استخذي كه براي اين استاندارد بكار رفته به شرح زير امنبع و م

 

 >>يآسانسورها برق << ١٣٨١سال :  ٦٣٠٣-١استاندارد ملي ايران  .١

٢. ASME ١٧.١          Safety code for elevators and escalators 

 



 

١  

 

 

 ضربه گير آسانسور

  

  هدف و دامنه كاربرد  ١

  

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

در انتهاي مسير  ،ادلكه در صورت برخورد براي توقف ارتجاعي كابين و وزنه تع ،گيرهايي است

  .به كار مي رود  ،حركت آنها
  

  الزامي  مراجع ٢

  آنهـا ارجـاع    استاندارد بـه   اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

. شـود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين.  است  شده  داده

  هـا و تجديـدنظرهاي   يا تجديـدنظر، اصـالحيه  /و  چاپ  تاريخ  داراي  در مورد مراجع

  ايـن   ذينفـع   كـاربران   وجود بهتـر اسـت    با اين.  موردنظر نيست  مدارك  اين  بعدي

زيـر را    الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد، امكان

  يا تجديـدنظر، آخـرين  /و  اپچ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع. قرار دهند  مورد بررسي

  .  مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  يا تجديدنظر آن/و  چاپ

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

»           آسانسورهاي برقي «  ١٣٨١سال :  ٦٣٠٣-١استاندارد ملي ايران   ١- ٢  

 

  انواع ضربه گير ٣

  

   .ضربه گيرهاي ذخيره كننده انرژي –الف 

   .ضربه گيرهاي مستهلك كننده انرژي –ب 



 

٢  

  

 نمادها و اختصارات -٤

        .شرح داده است ١نمادها و اختصارات در جدول 

  نمادها و اختصارات - ١جدول 

        يكايكايكايكا    نمادنمادنمادنماد  كميت ها به ترتيبي كه در متن آمده است

 V١  کانيکی سرعتسرعت ايجاد عکس العمل در کنترل کننده م
m/s  

gn  m/s  شتاب جاذبه در سقوط آزاد
٢  

 Cr kg  جرم الزم برای فشردگی کامل فنر ضربه گير

 F١  فشردگی نهايی فنر 
m 

  

  ويژگي ها و نحوه عملكرد ٥

  

  ويژگي ها  ١-٥

        

چنانچـه   .ضربه گيرها بايد در پايين تر حد مسير حركت كابين و وزنه تعادل قـرار گيرنـد   ١-١-٥

بايد به يـك پايـه سـتون بـا حـداقل       ،يرها به همراه كابين يا وزنه تعادل حركت مي كنندضربه گ

  .برخورد نمايند  ،ارتفاع نيم متر در انتهاي مسير حركت

  

تواننـد   در صـورتي مـي   تنهـا ضربه گيرهاي ذخيره كننده انرژي نوع خطي و غير خطي  ٢-١-٥

ضربه گيرهـاي   :مثال براي. بيشتر نباشد  ،m/s ١كه سرعت آسانسور از  ،مورد استفاده قرار گيرند

  .فنري يا پولي اورتان 

  

، ) بـا كمـك فنـر   ( از ضربه گيرهاي نوع فنري و الستيكي با حركت برگشتي تدريجي  ٣-١-٥

  . بيشتر نباشد ،١/٦ m/sكه سرعت آسانسور از  ،تنها در صورتي مي توان استفاده كرد

  

  در هـر آسانسـوري بـا    ) هيـدروليك  ( انـرژي  ضربه گيرهـاي نـوع مسـتهلك كننـده      -٤-١-٥

  .به كار روند  ،هاي اسمي متفاوت مي توانند سرعت



 

٣  

  

 ميزان جابجايي ضربه گيرهاي كابين و وزنه تعادل  ٢-٥

  

  ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي  ١-٢-٥

  

بايـد حـداقل دوبرابـر فاصـله توقـف در       ،مجموع جابجايي هاي ممكن براي ضربه گير ١-١-٢-٥

جابجايي بر حسب متر و سرعت بـر  . باشند  ،) v٢ ٠.١٣٥(  ١سرعت نامي% ١١٥سقوط آزاد متناظر 

  .مي باشد  ،حسب متر بر ثانيه

  . ميليمتر باشد ٦٥نبايد كمتر از  ،در هر صورت ميزان جابجايي

  

براي يـك بـار ايسـتايي      ١-١-٢-٥ضربه گيرها بايد براي ميزان جابجايي مطابق بند  ٢-١-٢-٥

  .طراحي شوند  ،)يا جرم وزنه تعادل ( برابر مجموع جرم كابين و بار اسمي آن  ٤تا   ٥/٢ بين

  

  ويژگي هاي ضربه گيرهاي غير خطي  ٢-٢-٥

  

بايـد شـرايط زيـر را     ،ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي با خصوصـيات غيـر خطـي    ١-٢-٢-٥

 :داشته باشند 

  

ماني كه با بار نـامي و بـا سـرعتي معـادل     ميانگين شتاب حركت كند شونده كابين ز –الف 

 ١ gnنبايـد از   ،سرعت نامي در حالت سقوط آزاد با ضـربه گيـر برخـورد مـي كنـد     %  ١١٥

  .بيشتر باشد 
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٤  

  

  

  .ثانيه گردد  ٠٤/٠نبايد طوالني تر از  ،٢/٥ gnحركت كند شونده با شتابي بيش از  –ب 

  

  .متر بر ثانيه باشد  ١نبايد بيش از  ،برگشت كابين سرعت – پ

  

  .نبايد پس از عملكرد ضربه گير بوجود آيد  ،هيچ نوع تغيير شكل دائمي – ت

  

,   ٢-١-٧-٥,  ٢-٢-٧-٥,  ٣- ٢- ٧-٥,  ٣-٣-٧-٥ فشردگي كامل كه دربندهاي ٢-٢-٢-٥

به آن اشاره شده » آسانسورهاي برقي « ١٣٨١سال :  ٦٣٠٣- ١ايران استاندارد ملي  ١- ١- ٧- ٥

  .طول جابجايي ضربه گير است % ٩٠است معادل 

  

  ضربه گيرهاي نوع مستهلك كننده انرژي  ٣-٢-٥

  

بايد حـداقل برابـر فاصـله توقـف در سـقوط آزاد       ،كل جابجايي مربوط به ضربه گير ١-٣-٢-٥

متـر   جابجايي بر حسب متر و سرعت بر حسـب . اشد ب، )٠.٠٦٧٤ v( ٢ سرعت نام% ١١٥متناطر 

  .بر ثانيه مي باشد 

  

   ٨-١٢زماني كه كند شدن حركت آسانسور در انتهـاي مسـير حركـت مطـابق بنـد       ٢-٣-٢-٥

سـرعتي  . اندازه گيري مي شود  ،»هاي برقيآسانسور«  ١٣٨١سال : ٦٣٠٣-١ ايراناستاندارد ملي 

سـرعت در  مـي توانـد بـه جـاي      ،كه در آن كابين يا وزنه تعادل به ضربه گير برخـورد مـي كنـد   

  . مورد استفاده قرار گيرد ، ١-٣-٢-٥محاسبات جابجايي ضربه گير مربوط به بند 

  

  :نبايد كمتر از مقادير زير باشد  ،در هر صورت مقدار جابجايي

  

كـه سـرعت    در صـورتي ،١-٣-٢-٥جابجايي محاسـبه شـده مطـابق بنـد     % ) ٥٠(  –الف 

  .بيشتر نباشد  ٤m/sاز

  .متر باشد  ٤٢/٠نبايد كمتر از  ،در هر صورت ميزان جابجايي

 كـه سـرعت از   در صـورتي ، ١-٣-٢-٥جابجايي محاسبه شده مطـابق بنـد   % ) ٣٣(  –ب 

m/s  بيشتر باشد ٤.  



 

٥  

  

  .متر باشد  ٥٤/٠نبايد كمتر از  ،در هر صورت ميزان جابجايي

  

زمان شرايط زيـر را دارا   بايد هم ،ضربه گيرهاي نوع مستهلك كننده انرژي ٣-٣-٢-٥

  :ند باش

  

ميانگين شتاب حركت كند شونده كابين زماني كه با بار نامي و بـا سـرعتي معـادل     –الف 

 ١ gnنبايـد از    ،سرعت نامي در حالت سقوط آزاد با ضربه گيـر برخـورد مـي كنـد    %  ١١٥

  .  بيشتر باشد 

  

 .ثانيه گردد  ٠٤/٠نبايد طوالني تر از ،  ٢/٥ gnحركت كند شونده با شتابي بيش از  –ب 

    

  .هيچ نوع تغيير شكل دائمي نبايد پس از عملكرد ضربه گير بوجود آيد  – پ

  

. حركت مجدد آسانسور بايد منوط به برگشت ضربه گير بـه وضـعيت عـادي باشـد     ٤-٣-٢-٥

ايـران      اسـتاندارد ملـي    ٢-١-١٤كنترل اين عملكرد بايد توسط وسيله ايمن برقي مطابق بـا  بنـد   

  .انجام پذيرد  ،»انسورهای برقيآس«  ١٣٨١سال :  ٦٣٠٣-١

  

كه سطح سيال به آسـاني   ،بايد به گونه اي ساخته شوند ،ضربه گيرهاي هيدروليك ٥-٣-٢-٥

  .قابل رويت باشد 

  

  پالك مشخصه ضربه گير  ٣-٥

  :نصب گردد ،موارد زير بايد روي ضربه گيرداراي مشخصات پالك مشخصه اي 

  .عت برخوردبار حداكثر و حداقل و بيشترين سر ١- ٣- ٥

  .)در مورد ضربه گيرهاي هيدروليك ( محدوده ويسكوزيته قابل استفاده  ٢- ٣- ٥

  .)در مورد ضربه گيرهاي هيدروليك ( ويسكوزيته روغن مورد استفاده  ٣- ٣- ٥

  .)در مورد ضربه گيرهاي هيدروليك ( نقطه ريزش روغن  ٤- ٣- ٥

  .طول جابجايي ضربه گير  ٥- ٣- ٥

  .ر تعداد حلقه هاي فن ٦- ٣- ٥

  . درصورت استفاده از گاز بعنوان سيال ، خصوصيات گاز ارائه شود  ٧- ٣- ٥



 

٦  

  

  آزمون ها  ٦

  

  كليات  ١-٦

حداكثر سرعت  :مثال براي .بايد محدوده كاربرد را بيان نمايد) سازنده ( متقاضي الف 

  برخورد ، حداقل و حداكثر مجموع جرم ها 

  

  :موارد زير بايد ضميمه درخواست شود  - ب

ـ    – الف     ار رفتـه و ابعـاد  ه كـ نقشه هاي مونتاژ و جزئيات ساختمان ، نحوه عملكـرد مـواد ب

  .هاي قطعات متشكله  رواداري

صورت ه بايد ب ،)منافذ عبور مايع ( در مورد ضربه گيرهاي هيدروليك درجه بندي تغييرات 

  .تابعي از ضربه نشان داده شود 

  .كار رفته ه مشخصات فني سيال ب –ب 

آزمايشـگاه در  . واست آزمايشگاه ، اين مدارك ممكن است در سه نسخه الزم باشد در درخ

  .صورت ضرورت ممكن است اطالعات تكميلي جهت آزمايش و بررسي را مطالبه نمايد 

  

  :نمونه هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد  -٢-٦

  

  .يك عدد ضربه گير  –الف 

  .الزم جداگانه ارسال گردد در مورد ضربه گيرهاي هيدروليك ، سيال  –ب 

  

  

  آزمون  ٣-٦

  ضربه گيرهاي ذخيره كننده انرژي با حركت برگشت  ١-٣-٦

  

  نحوه آزمون ١-١-٣-٦ 

بـا قـرار دادن    :مثـال  براي .بايد تعيين شود ،جرم الزم براي فشرده شدن كامل فنر ١-١-١-٣-٦ 

   .وزنه روي ضربه گير

Cr جرم الزم براي فشرده شدن كامل فنر )kg(  

Fl مجموع فشردگي فنر )m (  



 

٧  

  

  

  

  

  :كار رود ه در موارد زير بتنها ضربه گير ممكن است 

  

 هاي اسمي براي سرعت –الف 
135.0

,F
V ≤    

   v ≥ ٦/١ m/s در صورتي كه

  

  :براي جرم هاي كلي بين  –ب 

حداكثر  - ١
5.2

Cr    

حداقل  - ٢
4

Cr   

  

 .ضربه گير بايد با وزنه هايي به ميزان حداكثر و حداقل مجموع جرم آزمايش شود ٢-١-١-٣-٦

سـرعت  . به حالت سـقوط آزاد رهـا شـود    ٠.٥ F١=  ٠.٠٦٧ V٢از ارتفاعي معادل  ،طوري كهه ب

يـد  سـرعت برگشـت بـار نبا   . ثبت گـردد   ،بايد در لحظه برخورد روي ضربه گير و در طول آزمون

  . باشد بيشتر ١ m/sهيچگاه از 

  

  تجهيزات مورد استفاده  ٢-١-٣-٦

  :تجهيزات بايد شرايط زير را تامين نمايد 

  

  . صورت آزاد سقوط كنند ه وزنه هايي كه ب ١-٢-١-٣-٦

چنـين بايـد در    هـم  .حداقل و حداكثر مجموع جرم هـا باشـد   ±% ١وزن وزنه ها بايد در محدوده 

  .هدايت شوند  ،اصطكاكامتداد عمود با حداقل 

  

  تجهيزات ثبت كننده  ٢-٢-١-٣-٦

 ،ثانيه تغييـر مـي كنـد    ٠١/٠ي كه در زمان ئها تجهيزات ثبت كننده بايد قادر به شمارش سيگنال

  .باشد



 

٨  

  

  اندازه گيري سرعت  ٣-٢-١-٣-٦

  .ثبت گردد  ±% ١سرعت بايد با رواداري 

  دماي محيط ٣-١-٣-٦

  .درجه سلسيوس باقي بماند   ٢٥تا  ١٥دماي محيط بايد بين 

  نصب ضربه گير  ٤-١-٣-٦

  . ضربه گير بايد مانند شرايط كاركرد عادي نصب و در محل قرار گيرد

  از آزمون ها  پسبررسي شرايط ضربه گير  ٥-١-٣-٦

هيچ يك از بخش هاي ضربه گير نبايـد تغييـر شـكل دائمـي يـا       ،از دو آزمون با حداكثر جرم پس

  .و وضعيت آن بايد عملكرد عادي را تضمين نمايد  ،آسيب ديدگي پيدا كند

  

  ضربه گيرهاي مستهلك كننده انرژي ٢-٣-٦

  

  نحوه آزمون  ١-٢-٣-٦

و از  ،ضربه گير بايد بوسيله وزنه هايي ، به ميزان حداكثر و حداقل مجموع جرم هـا آزمـايش شـود   

 اكثر سـرعت مجـاز را دارا  طوريكه در لحظه برخورد حده ب .صورت سقوط آزاد رها شونده ارتفاعي ب

شتاب و شتاب كند شونده بايد بعنوان . ثبت گردد  ،و سرعت حداقل از لحظه برخورد وزنه ها ،باشند

  .دست آيد ه تابعي از زمان در خالل حركت وزنه ب

  

 ل ـصورت خطي عمه واع بـراي ساير ان. شود اي هيدروليك مربوط ميـه گيرهـاين روش به ضرب- يادآوري

  .شود مي

  

  تجهيزات مورد استفاده  ٢-٢-٣-٦

  :تجهيزات بايد شرايط زير را تامين نمايند 

  

  :وزنه هايي كه بصورت آزاد سقوط مي كنند  ١-٢-٢-٣-٦

و در امتداد عمود با حـداقل   ،حداكثر و حداقل مجموع جرم ها باشند  ±%١وزنه ها بايد در محدوده 

  .هدايت گردد  ،اصطكاك ممكن



 

٩  

  

  ثبت كننده  تجهيزات ٢-٢-٢-٣-٦

 ،ثانيه  تغيير مـي كنـد    ٠١/٠هايي كه در زمان  تجهيزات ثبت كننده بايد قادر به شمارش سيگنال

تجهيزات اندازه گيري بايد شامل وسيله ثبت كننده براي ثبت مقادير انـدازه گيـري بعنـوان    . باشند 

  .طراحي شود   ،هرتس ١٠٠٠تابعي از زمان با يك سيستم فركانس حداقل 

  

  

  

  اندازه گيري سرعت  ٣-٢-٢-٣-٦

سرعت بايد حداقل در لحظه برخورد وزنه ها روي ضربه گير و يا در طـول جابجـايي وزنـه هـا بـا      

  .ثبت شود  ،±%١رواداري 

  

  اندازه گيري شتاب كند شونده  ٤-٢-٢-٣-٦

در  حتـي االمكـان  تا آنجا كه بتوان، بايد  ،)در صورت وجود ( وسيله اندازه گيري شتاب كند شونده 

 ±% ٢و قادر به اندازه گيـري بـا رواداري بمقـدار     ،ترين نقطه به محور ضربه گير قرار گيرد نزديك

  .باشد 

  

رواداري انـدازه گيـري   . ثانيه ثبت شود  ٠١/٠بايد در  ،اندازه گيري زمان پالس ها٥-٢-٢-٣-٦

  .باشد  ±%١بايد 

  

  .درجه سلسيوس باشد  ٢٥و  ١٥دماي محيط بايد بين  ٦-٢-٢-٣-٦

  .اندازه گيري شود  ،درجه سلسيوس  ±٥دماي مايع بايد با رواداري 

  

  نصب ضربه گير  ٣-٢-٣-٦

  .ضربه گير بايد مطابق شرايط عادي كاركرد نصب گردد 

  

  پر كردن ضربه گير  ٤-٢-٣-٦

  .پر شود است، ضربه گير بايد بوسيله سيالي كه در دستورالعمل سازنده مشخص شده 

  



 

١٠  

  

  مون روش آز -٥-٢-٣-٦

  

  بررسي شتاب كند شونده -١-٥-٢-٣-٦

كه سرعت در لحظه برخورد متناسب با حـداكثر   ،ارتفاع سقوط آزاد وزنه ها بايد طوري انتخاب شود

  ٣-٣-٤-١٠بنـد   شتاب كنـد شـونده بايـد بـا مقـررات     . سرعت برخورد مندرج در درخواست باشد 

  .مطابقت نمايد  »برقيهاي آسانسور«  ١٣٨١سال  : ٦٣٠٣-١ايران  استاندارد ملي

  .اولين آزمون بايد با حداكثر جرم براي بررسي شتاب كند شونده انجام شود 

  .دومين آزمون بايد با حداقل جرم براي بررسي شتاب كند شونده انجام شود 

  

  بررسي برگشت ضربه گير به وضعيت عادي   ٢-٥-٢-٣-٦

سـپس ضـربه   . كامالً فشرده باقي بمانـد   دقيقه ٥ زمانپس از هر آزمون ، ضربه گير بايد به مدت 

  .گير بايد آزاد شده و بتواند به حالت عادي برگردد 

بايـد   ،درصورتي كه ضربه گير از نوعي باشد كه به وسيله فنر يا نيروي ثقل به حالت عادي برگردد

كنـد   از اينكه آزمون شـتاب  پيش. ثانيه كامالً به وضعيت اوليه برگردد  ١٢٠حداكثر در مدت زمان 

 بايـد  ،منظور برگشت سيال به مخزن و از بين رفتن حباب هـاي هـوا  ه ب ،شونده ديگري انجام شود

  .دقيقه فاصله زماني ايجاد شود  ٣٠ به مدت زمان

  

  بررسي كاهش سيال ٣-٥-٢-٣-٦

از فاصـله   پـس و   ١-٥-٢-٣-٦از انجام دو آزمون شتاب كند شونده مقرر در بند  پسسطح سيال 

  .مورد بررسي قرار گيرد  ، بايدهدقيق ٣٠زماني 

  .كافي باشد  ،اندازه سطح مايع بايد براي اطمينان از عملكرد طبيعي مجدد ضربه گير

  

  از آزمون ها پسبررسي وضعيت ضربه گير  ٤-٥-٢-٣-٦

هيچ قسـمتي از ضـربه گيـر نبايـد      ، ١-٥-٢-٣-٦از دو آزمون شتاب كند شونده مقرر در بند  پس

  .دائمي يا آسيب ديدگي را نشان دهد هيچ گونه تغيير شكل 

  

  . دستورالعمل براي شرايطي كه نتايج آزمون مردود است   ٦-٢-٣-٦

وقتي نتايج آزمون براساس حداقل و حداكثر مجموع جرم مشخص شده درخواست رضـايت بخـش   

  .آزمايشگاه مي تواند با توافق متقاضي محدوده قابل قبول را مشخص نمايد  ،نمي باشد



 

١١  

  

  ضربه گيرهاي غير خطي ٣-٣-٦

  روش آزمون  ١-٣-٣-٦

صورت سـقوط آزاد  به هايي  كه جرم ،ضربه گير بايد طوري مورد آزمون قرار گيرد ١-١-٣-٣-٦

 ١كه در لحظه برخورد به ضربه گير به حداكثر سـرعت تعريـف شـده    طوريه از ارتفاعي رها شوند ب

  .باشد ٠.٨ m/sسرعت مذكور نبايد كمتر از  ،برسند

  

بايد از لحظـه رهـا شـدن تـا      ،ارتفاع سقوط ، سرعت ، شتاب و شتاب كند شونده ٢-١-٣-٣-٦

  .اندازه گيري شود  ،لحظه توقف كامل

  

جرم ها بايد مطابق با حداكثر و حداقل مقدار جرم تعريف شده باشند جرم هـاي   ٣-١-٣-٣-٦

 ورد كمتـر از صورت قائم با كمترين اصطكاك ممكـن حركـت كنـد تـا شـتاب برخـ      ه مذكور بايد ب

gn نباشد  ٠.٩ .  

  

  تجهيزات مورد نياز  ٢-٣-٣-٦

  .باشند   ٣-٢-٢-٣-٦و   ٢-٢-٢-٣-٦،   ١-٢-٢-٣-٦تجهيزات مورد نياز بايد مطابق بندهاي 

  

  دماي محيط  ٣-٣-٣-٦

  .درجه سلسيوس باشد  ٢٥تا  ١٥دماي محيط بايد بين 

  

  نحوه نصب ضربه گير  ٤-٣-٣-٦

  . ط عادي كاركرد نصب و محكم گرددضربه گير بايد مشابه شراي

  

  تعداد آزمون ها  ٥-٣-٣-٦

  :سه آزمون بايد در شرايط زير انجام شود 
  حداكثر جرم  –الف 
  حداقل جرم  –ب 

 

                                                           
١١٥%  - ١V 



 

١٢  

در سه آزمون انجام شده با  .دقيقه باشد ٣٠تا  ٥بين به مدت زمان فاصله زماني بين دو آزمون بايد 

جابجايي واقعي ضربه گير كه از % ٥٠ر اثر اعمال نيرو بايد حداكثر جرم مقدار جابجايي ضربه گير د

  .نباشد % ٥كه تغييرات آن بيش از  طوريه باشد ب ،طرف سازنده اعالم شده است

مقادير انـدازه گيـري شـده بايـد رابطـه خطـي        ،در آزمون هاي انجام شده با حداقل جرم

  .داشته باشد 

  

  روش آزمون  -٦-٣-٣-٦

  كند شونده  آزمون شتاب -١-٦-٣-٣-٦

  :بايد مطابق با الزامات زير باشد ) a(شتاب كند شونده 

% ١١٥ميانگين شتاب كند شونده در شرايط سقوط آزاد با بار نامي داخل كابين با سرعتي كه برابـر  

  .  باشد  ١ gnنبايد بيش از  ،سرعت نامي است

. اندازه گيري شـود   ،نده اولبايد در فاصله زماني بين دو شتاب كند شو ،ميانگين شتاب كند شونده

  .)مراجعه شود  ١به شكل ( 

 .بيشتر باشدثانيه  ٠٤/٠نبايد از  ،gn ٢/٥از مقدارزمان شتاب حركت كندشونده باشتاب بيش 

 

  

 
 نمودار شتاب حركت كندشونده    ١شكل                     

  راهنما 

 مفاد مراتب راهنما 

 T٠ = اولين حداقل مطلق   

 T١ = ل مطلق دومين حداق

  



 

١٣  

   بازرسي شرايط ضربه گير پس از آزمون ها ٢-٦-٣-٣-٦

هاي ضربه گير نبايد تغيير شكل  هيچ يك از قسمت ،پس از آزمون هاي انجام شده با حداكثر جرم

و ضمناً شرايط ضربه گير بايد تضمين كننده شرايط عادي كـاركرد   ،دائمي پيدا كنند يا آسيب ببينند

  .باشد 

ممكن است آزمايشـگاه بـا    ،ايج آزمون براساس جرم حداكثر و حداقل رضايت بخش نباشدوقتي نت

  .مشخص نمايد  ،موافقت سازنده محدوده هاي قابل قبول ديگري را

  

  گواهي آزمون نوعي  -٤-٦

  

  .تنظيم شود به شرح زير بايد در سه نسخه آزمون گواهي  -١-٤-٦

   :دو نسخه براي متقاضي –الف   

  :ه براي آزمايشگاه يك نسخ –ب   

  

  :زير باشد  مطالببايد حاوي  آزمون گواهي -٢-٤-٦

 ١٣٨١:  ٦٣٠٣-١ايـران بـه شـماره     استاندارد ملـي   ٢-٠-جاطالعاتي مطابق با بند  -الف

  .»اّسانسورهاي برقي«

  .نوع و كاربرد ضربه گير –ب    

  .حداكثر سرعت برخورد – پ  

  .حداكثر جرم – ت  

  .حداقل جرم - ث  

  .صات سيال در مورد ضربه گيرهاي هيدروليكمشخ ج  

دمـا ،  ماننـد  شرايط محيط مورد استفاده در مورد ضربه گيرهايي با عملكرد غير خطي  – چ

  .آلودگي  ورطوبت 

  

  

  


