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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير  نظارت و اجراي
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـك فندارـدر كنار مقررات ملّي ساختمان، م و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  هاي آشكاري دارند.حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايز
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش دفباشد تا از اين طريق نيل به ه ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي

  ممكن گردد.
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  تدوين شده است. تهيه و كشور،براي آحاد جامعه  المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «ن به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوا
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
مقررات ملّي ساختمان  را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين» هاي تخصصي كميته«

  زير نظر شورا به وجود آورده است.

 پ



هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع  پيش

راكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، هاي رسمي دولتي، م نظير سازمان صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  ت ملّي ساختمان ومتن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررا     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  لّي ساختمان و كميتهتشكيل شوراي تدوين مقررات م

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور  طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  قرار دهد.
الشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در بدين وسيله از ت     

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  نمايم.      اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد                                                                                                  

  و شهرسازي راهوزير                                                                                                                  
  
  

 ت



  مقررات ملّي ساختمان زدهمپانكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  
  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان

 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي 
  عضو اباذر اصغريدكتر 
  عضو زادهشهريار افنديدكتر 
  عضو محمدحسن بازياردكتر 
 عضو دكتر منوچهر بهرويان 
 عضو زادهاصغر جاللمهندس علي 
 عضو دكتر عليرضا رهايي 
 عضو دكتر اسفنديار زبردست 
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو 
  عضو محمدتقي كاظميدكتر 
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر 
 عضو يدكتر محمود گالبچ  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا 

  

  ب) اعضاي كميته تخصصي
  عضو         ا اسماعيليمهندس محمدرض 

 رئيس         دكتر سيدجواد ميرمحمد صادقي 

 عضو         مهندس موسي نظربيگي  
  
  

  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ج)
           مسئول دبيرخانه شورا معاون مديركل و           مهندس سهيال پاكروان 

    مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه                      دكتر بهنام مهرپرور 

 ث





	مقدمه:

  
ها در كالن شهرها، افزايش ميانگين سني افراد جامعه و نياز هاي بلند مرتبه و برجاحداث ساختمان

هاي مكانيزه حمل و نقل داخل ساختمان،  جمعيت ميانسال و كهنسال كشور به استفاده از سامانه
برقي را بيش از پيش روشن ساخته است. به منظور ر و پلههايي چون آسانسولزوم تعبيه سامانه

برداري صحيح و قانونمند اين تجهيزات الزم است ضوابط مشخصي در اين طراحي، اجرا و بهره
خصوص توسط نهادهاي ذيصالح تدوين و ابالغ گردد. اين ضوابط عالوه بر جامعيت بايد به اندازه 

مقررات  پانزدهماجرايي الزم را داشته باشد. از اينرو مبحث كافي شفاف و بدون ابهام بوده و ضمانت 
هاي برقي توسط دفتر امور با عنوان آسانسورها و پله 80ي ساختمان براي اولين بار در سال ملّ

نيز مورد  87گرديد و در سال تدوين (سابق) ي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مقررات ملّ
صنعت آسانسور در دنيا در دو دهه اخير و به تبع آن  . پيشرفت چشمگيربازنگري قرار گرفت

ساله  15تغييرات بوجود آمده در استانداردهاي بين المللي از يك سو و از سوي ديگر تجربيات 
ارزيابي مجدد ضوابط موجود در اجراي ضوابط مربوط به مبحث آسانسور در كشور، لزوم بازخواني و 

. بدين منظور ويرايش پيش رو نمودبيش از پيش روشن مي ي ساختمان رامقررات ملّ پانزدهممبحث 
با هدف رفع ابهامات موجود در ويرايش قبلي و  1392بازنگري اين مبحث، در سال  دومينبه عنوان 

المللي مورد ارزيابي قرار گرفت. مهمترين به روز رساني ضوابط مطابق با استانداردهاي معتبر بين
  به شرح زير هستند: پانزدهمتخصصي مبحث  مباحث بازنگري شده توسط كميته

 اي، بازبيني ساختار كلي مبحث و بهبود آن شامل حذف مطالب با جنبه آموزشي و غير ضابطه
 رو متحرك و رفع اشكاالت ويرايشي مبحث،برقي با پيادهادغام مطالب مربوط به پلكان

 سازي مفاهيم و ضوابط متن مبحث تا حد امكانساده 
 اربرد و ساده سازي ضوابط و مقرراتگسترش حوزه ك 
 برقيپلكانگيري آسانسور و تكميل بخش مربوط به آزمايش و تحويل 
 تكميل بخش مربوط به آسانسورهاي هيدروليكي 
 مقررات ملّي ساختمان مبحث با ساير مباحث اين هماهنگ سازي ضوابط و مقررات  
 اياي به حالت ضابطهخارج نمودن مطالب از جنبه توصيه 

 چ



 كاهش حداكثر ارتفاع مجاز براي احداث ساختمان بدون آسانسور 
  تعيين متولي پاسخگو در صورت بروز هر گونه مشكل يا حادثه در هر يك از مراحل طراحي، اجرا

 برداري از آسانسور جهت جلوگيري از بروز هر گونه ابهام و منازعه در مواقع بروز حادثهو بهره
 ي استاندارد ايران الب و ضوابط مبحث با آخرين ضوابط سازمان ملّتطابق و بروز رساني مط

)ISIRIالمللي ) و استانداردهاي معتبر بين 
  برقي شامل دستورالعمل ايمني، دستورالعملپلكانتدوين و تكميل الزامات مدارك فني آسانسور و 

هاي اجرايي، پالك و مشخصات سازنده و هاي فني، نقشه، تاييديههاي بازرسيبرداري، گواهيبهره
 الزام به تحويل آن به مسئولين ساختمان

  ،بازنگري، اصالح و تدقيق تصاوير، نمودارها و جداول 
  ي ساختمان از طرف نظرات اصالحي و ابهامات رسيده به دفتر مقررات ملّدريافت، ارزيابي و اعمال

 آسانسور از زمان انتشار نسخه اوليه مبحث. ساختمان و صصين صنعت كارشناسان و متخ
  

 برداريدر پايان اميد است ويرايش ارائه شده به بهبود هر چه بيشتر كميت و كيفيت طراحي، اجرا و بهره
  برقي و ارتقاء سطح كارايي صنعت ساختمان كشور گردد.از آسانسورها و پلكان

  
  ي ساختمانت ملّكميته تخصصي بازنگري مبحث پانزدهم مقررا
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  يات كل  1- 15
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   كليات  15-1
  

برداري  نيازهاي نصب، بهره اين مبحث حداقل ضوابط الزم را براي جانمايي، طراحي، تأمين پيش
زير در  مطالبنمايد. بدين منظور  رو متحرك وضع مي برقي و پياده پلكانايمن و بهينه از آسانسور، 

  :اين مبحث در نظر گرفته شده است
رو متحرك با  برقي و پياده پلكانترين آسانسور،  تخاب مناسبراهكارهاي طراحي و ان ارائه -الف

  .مواردساير ، نوع، سرعت، ظرفيت و برداري مناسب از لحاظ موقعيت، تعداد قابليت بهره
 رو و پياده برقي پلكان، رآسانسو تعداد)محل و ( جانمايي و مقررات و ضوابط الزم در انتخاب ارائه -ب

  .متحرك
  برداري.و بهره باال بردن كيفيت اجراوط به ضوابط مرب ارائه -پ
  

برداري و نگهداري از  نيازهاي نصب، اجرا، بهره جانمايي، طراحي، محاسبه، تأمين پيش :تبصره
روهاي متحرك بايد طبق مقررات اين مبحث انجام  هاي برقي و پياده پلكانآسانسورها، 

واهد بود مگر آنكه با اهداف مقررات آوري جديد نخ و اين امر نافي نوآوري، ابتكار و فنگيرد 
  شامل ايمني، بهداشت، آسايش و صرفة اقتصادي مغايرت داشته باشد.

  
  بردحدود و دامنه كار  15-1-1
تعداد، نوع، تعيين جانمايي،  ،انتخاب موقعيت كليه ضوابط مربوط به اين مبحث  15-1-1-1

 نيروهاي وارده،گونگي لحاظ نمودن چنيازهاي نصب، اجراي محل نصب،  تأمين پيش ضوابططراحي، 



 زدهمپان بحثم

2 

نظارت عمومي بر نصب، آزمايش و تحويل انواع آسانسور،  ،ايمني ،ها حفاظت ،مشخصات فني
  شود.را شامل مي 2-1-1-15در بند  ذكر شدهمتحرك  رو برقي و پياده پلكان

  
  عبارتند از: رو متحرك موضوع اين مبحث و پياده برقي پلكان، انواع و كاربرد آسانسور  15-1-1-2
  .اتومبيل و آسانسورهاي كششي جهت حمل بار، مسافر، تخت بيمار يا برانكارد -الف
  .اتومبيل و آسانسورهاي هيدروليكي جهت حمل بار، مسافر، تخت بيمار يا برانكارد -ب
   .مسافربر و آسانسورهاي كششي و يا هيدروليكي نماباز، پانوراما -پ
  .درجه 35با زاويه شيب تا ي فلزي ها برقي با پلهانواع پلكان -ت
  .ايهاي فلزي يا تسمهروهاي متحرك با پلهپياده -ث
  

ضوابـط مربوط و  باشند ها و باالبرهاي زير مشمول مقررات اين مبحث نمي دستگاه  15-1-1-3
  المللي صورت گيرد. بين ها بايـد طبق استانـداردهاي معتبـر كارگيـري اين دستگاه ساخت و به به

  .هاي باالبر، جرثقيل برجي (تاوركرين) و غيره باالبرهاي ساختماني نظير وينچ -الف
معبر  عنوان به هاي باالبر كه و كلية دستگاه ،ها كاربرد دارند باالبرهايي كه در خارج ساختمان -ب

هنگام اجراي ساختمان براي كه اي  شانه باالبرهاي دنده نظير ،شوند مي ساختمان تلقي نميئدا
  .شوند كار گرفته مي تقال مصالح و غيره  بهان

  .با كاربرد صنعتي)اً معموباالبرهاي ضربدري يا قيچي ( -پ
  .بر، غذابر و ...) آسانسورهاي سرويس خاص (كتاب -ت
  .سكوهاي باالبر صندلي چرخدار و معلول بر با حركت قائم و يا مايل -ث
  .دارند آسانسور وبر كه عملكردي شبيه بهمكانيزه خودرو باالبرهاي اي طبقاتي ه پاركينگ - ج
  .هاي باربر نوار نقاله -چ

    
مقررات اين مبحث از تاريخ ابالغ آن قابل اجرا و الزامي بوده و كليه طراحان، مهندسان،   15-1-1-4

هاي مندرج در مجريان، مالكان و مراجع كنترل و بازرسي موظف به رعايت مقررات مربوطه و حداقل
  باشند.ياين مبحث م
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ها تا  هايي كه فرآيند اخذ پروانه ساختمان آن رعايت اين مبحث براي كليه ساختمان  15-1-1-5
  باشد. تاريخ ابالغ اين مقررات آغاز نشده است، الزامي مي

  
، افزايش توسعه سطح هرگونه تغيير اساسي در ساختمان كه منجر بهدر صورت ايجاد   15-1-1-6

محاسبات  در شرايط جديد ها گردد، الزم استري و يا تغيير محل آسانسورر كاربتغيي، طبقاتتعداد 
  تكرار گردد.كليه مقررات اين مبحث با در نظر گرفتن 

  
سرعت آسانسور يا تغيير محل، ظرفيت و  كه منجر به آسانسورتغييرات اساسي در   15-1-1-7

  گردد، بايد با رعايت مقررات اين مبحث انجام گيرد.
  

شامل جزييات كامل موقعيت،  ،هاي ساختماني ليه اسناد، مدارك فني و نقشهك  15-1-1-8
متحرك بايد در اختيار كارفرما يا  رو يا پياده برقي پلكان، طالعات و مشخصات فني آسانسورا

آنها براي تأييد مسئول امور ساختمان در از قرار گيرد تا ضمن نگهداري  )يا هر دو(بردار  بهره
  .گردد هئام قانوني ديگر اراشهرداري يا هر مق

  
ها اعمال و مدارك نگهداري  بايد در نقشهايجاد هر گونه تغيير پس از تحويل آسانسور   15-1-1-9

  روز شوند. بهبر اساس آن شده 
  

ج در ساير مباحث ضوابط و مقررات مندرج در اين مبحث با ضوابط مندر در صورتيكه  15-1-1-10
اي كه محدوديت بيشتري در راستاي تامين ايمني ايجاد نمايد، ضابطهالزم است د، تفاوت داشته باش

  مالك عمل قرار گيرد.
  

متحرك بايد داراي شناسنامه فني و اطالعاتي بوده و  رو يا پياده برقي پلكانآسانسور،   15-1-1-11
با استناد يد. بردار يا مراجع قانوني ديگر نما تحويل بهره ،همراه تجهيزات فروشنده اين اطالعات را به

   صورت خواهد پذيرفت.گيري، و يا هرگونه اقدام قانوني بعدي  بازرسي، تحويل ،اين مدارك به
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روهاي  و پياده  برقيپلكانكليه آسانسورها، هاي ايمني  تجهيزات و سيستم ،لوازم  15-1-1-12
  المللي باشند. نبيي مربوطه و يا استانداردهاي معتبر متحرك، بايد مطابق با استانداردهاي ملّ

  
  تعاريف  15-1-2

هاي  و اجزاي ديگر كه با روش معموالً وزنه تعادل ،اي است متشكل از كابين وسيله آسانسور:
  كند. جا ميهبار يا هر دو را در مسير بين طبقات ساختمان جاب، مختلف، مسافر

سيم بكسل و اصطكاك بين ايجاد نيروي آسانسوري است كه حركت آن بر اثر  آسانسور كششي:
  آيد.به وجود ميهنگام چرخش آن، توسط سيستم محركه  كشش، به شيار فلكه

 بوده عامل حركت كابينسيلندر و پيستون هيدروليكي در اين نوع آسانسور  آسانسور هيدروليكي:
  .وزنه تعادل نيز باشدداراي و ممكن است 

ر سقف چاه آسانسور را باالسري تا زيكابين توقف محل فاصله قائم بين كف باالترين  باالسري:
  گويند. 

اي است كه در مسير حركت افراد پياده جهت باال يا پايين بردن آنها در دو  وسيله برقي: كانپل
حركت درآورده  وسيلة پله كه توسط نيروي محركه برقي به رود و به كار مي سطح به طبقه غيرهم

ها،  ها، مترو، پايانه ر اماكن عمومي نظير فرودگاهد. اين وسيله گردد جايي افراد مي شود سبب جابه مي
  .رود كار مي هاي بزرگ و... به هاي تجاري، فروشگاه ساختمان

اختالف سطوح با تراز يا  اي جهت انتقال افراد در سطوح هم متحرك وسيله رو پياده رو متحرك:پياده
  گويند.رمپ برقي نيز ميانواعي از آن كه با سطح افق زاويه دارد  به باشند، ارتفاع كم مي

ايستند. معموالً  شود كه افراد روي آن مي گفته ميرو متحرك يا پيادهبه قسمتي از پلكان برقي پله: 
  جنس آنها از آلومينيوم با سطح شياردار در جهت حركت است.

اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت كه وظيفه كنترل حركت كابين و  مجموعه تابلو كنترل آسانسور:
  عهده دارد.  احضار را به پاسخگويي به

فرد يا افراد مجاز و متخصص صاحب صالحيت كه وظيفه سرويس و يا تعمير آسانسور را  تعميركار:
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  عهده دارند. به

آسانسور  طبقه در محل ورودي به تراز شدن كف كابين با كف تمام شده منظور هم تراز طبقه شدن:
  است.

و وزنه  شوند و كابين ها و برخي تجهيزات ديگر آسانسور در آن نصب مي فضايي است كه ريل چاه:
  نمايند.  تعادل در اين مكان حركت مي

ابعاد چاه آسانسور) را   توقف تا كف چاه آسانسور (به محل ترين فاصله قائم بين كف پايين چاهك:
  ند. گوي چاهك مي

  .گيرند كابين قرار مي درهايي هستند كه در محل ورودي طبقات به درهاي طبقات:

  شود.  طور خودكار باز و بسته مي و معموالً به دارددري است كه در ورودي كابين قرار  كابين: درِ

از جنس الستيك با الياف مخصوص ه (در پلكان برقي يا پياده رو متحرك)، دستگير دستگيره:
افراد هنگام باال رفتن يا  است.كه متحرك بوده و سرعت آن با سرعت حركت پله يكسان  باشد مي

  كنند. پايين آمدن از آن استفاده مي

(در صورت وجود)  كه براي هدايت كابين يا وزنه تعادل Tاجزاي فلزي با مقطع  هاي راهنما: ريل
  روند. كار مي به

ترين  اي مرتفع وقتي كه كابين در باال و يا پايينه در ساختمان زنجير جبران (سيم بكسل جبران):
يك سمت فلكه  اي است به ها كه مقدار قابل مالحظه گيرد مجموع وزن سيم بكسل طبقه قرار مي

سيم بكسل يا زنجير، از تير پايين يوك يك طناب، كنترل وزن متغير براي  .شود كششي منتقل مي
 توسطوجود آمده  وزن به اضافه تاشود  ها متصل مي بكسلوزن سيم  تير پايين وزنه تعادل هم كابين به

  گويند. آن طناب، سيم بكسل يا زنجير جبران مي نمايد و به ها را جبران  سيم بكسل

  سازد. سطح افق مي اي است كه پله يا تسمه نسبت به حداكثر زاويه زاويه شيب:

 ت پله يا تسمه در هنگاميسرعت خطي در جهت حرك :اسمي پلكان برقي (پياده رو متحرك)سرعت 
  كه باري روي آنها وجود ندارد.
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هاي مختلف  شيوه بار حسگري را به در برخي آسانسورها براي جلوگيري از اضافه بار:  اضافه سيستم
بيني شده در كابين،  بيش از ظرفيت پيش ،كنند تا هنگام سوار شدن مسافر يا گذاشتن بار تعبيه مي

  جلوگيري شود.از حركت آسانسور ر اضافي ضمن اعالم خبر تا تخليه با

در قسمت زيرين يا باالي  حاًسيستم مكانيكي كه ترجي سيستم ترمز ايمني (سيستم پاراشوت):
گيرد و در مواقع اضطراري با افزايش  چهارچوب (يوك) كابين و وزنه تعادل (در صورت لزوم) قرار مي

قفل شدن كابين يا وزنه  هوسيل به(تعادل  غيرعادي سرعت، فعال شده و سبب توقف كابين يا وزنه
  .شود مي )ها ريله تعادل ب

  گويند. مي اسميحداكثر سرعت كابين هنگام حركت عادي را سرعت  :اسمي آسانسورسرعت 

نوع  به بـا توجـهكه ن در آسانسور ااحضـار مسافر پاسـخ به هنـحو هاي فراخواني آسانسور: سيستم
  سيستم اهميت زيادي دارد.اين انتخاب صحيح . اوت باشدتواند متف كاربري ساختمان مي

شود و  كار گرفته مي كه براي ايستادن مسافر و يا گذاشتن بار بهي است سطح سطح مفيد كابين:
  الف و ب). 1-2-2-2-15 داولشود (ج مقدار آن متناسب با ظرفيت بار يا مسافر محاسبه مي

كابين سقوط يا افزايش ناگهاني سرعت وگيري از براي جلشير هيدروليكي است كه  شير اطمينان:
  .رود كار مي در آسانسورهاي هيدروليك به

هاي متناسب با شيارهاي روي پله  باشد كه داراي دندانه قطعه ثابتي در دو انتهاي پله مي شانه ثابت:
  د.كن داخل شيار پله جلوگيري مي بهو پاي مسافران خارجي  يباشد و از ورود اشيا يا تسمه مي

كنترل نشده كابين و يا وزنه  برخورداي ارتجاعي است كه براي جلوگيري از  وسيله گير (بافر): ضربه
كه قسمتي  گرددطوري طراحي و انتخاب اين وسيله الزم است  .رود كار مي كف چاهك به تعادل به

ن كابين گير براي متوقف كرد از انرژي جنبشي كابين را مستهلك كند. بايد توجه داشت كه ضربه
  هنگام سقوط آزاد آن، طراحي نشده است. به

و شود ساختمان از آن طريق انجام مي اي است كه ورود افراد پياده به طبقه طبقه اصلي ورودي:
يك   هاي اصلي مختلفي به خيابان است. چنانچه در ساختماني دسترسيسطح تراز  معموالً هم

  شود. اصلي محسوب مي هقترين آنها طب آسانسور وجود داشته باشد پايين
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ترين طبقه توقف آسانسور تا كف باالترين طبقه توقف  ارتفاع بين كف پايين طول مسير حركت:
  شود. آسانسور، طول مسير حركت ناميده مي

  جمعيت ميزان ترددها از نظر  بندي ساختمان هطبق
  آميز. ي، انبار و مخاطرههاي صنعت كاربريترافيك سبك بدون داشتن زمان اوج ترافيك شامل  دسته اول:
 هاي مسكوني، هتل، خوابگاه كاربريترافيك متوسط بدون داشتن زمان اوج ترافيك شامل  :دسته دوم

  و اداري كه داراي واحدهاي جدا از هم هستند.
- تربيتي، اداري - هاي آموزشي كاربريترافيك سنگين داراي زمان اوج ترافيك شامل  دسته سوم:

، تجمعي (سالن اجتماعات، سينما، تئاتر و ... ) و آن دسته از تجاري - كسبي اي، حرفه
  .)ها مانند بيمارستان(مراقبتي كه داراي ترددهاي زياد هستند -هاي درماني كاربري

ا، ـه ها، كلينيك انگاهـمراقبتي (مانند درم -درماني كاربريك خاص شامل ـترافي دسته چهارم:
  ها و ... ). بازداشتگاه

دهد. كابين داراي كف  آسانسور است كه مسافر، بار يا هر دو را در خود جاي مي جزيي از كابين:
  باشد. ن يا بار، سقف و در مياهايي براي حفاظت مسافر براي ايستادن، ديواره

به رو ه ب كه اين دو در در دو ضلع رو در صورتي .مي باشددو در داراي كابيني است كه  كابين دو در:
مجاور  درِكه در دو ضلع مجاور باشند كابين دو  رو و در صورتيه ب رو دو درِباشند كابين يك ديگر 
  .شود ناميده مي

توسط  .معلول و غيره ،كليدي است كه در مواقع ضروري از جمله تخليه افراد مسن نشان: كليد آتش
  .گيرد نشان فعال شده و كنترل آسانسور فقط توسط آن (راهبر داخل كابين) صورت مي آتش

اي مكانيكي است كه از طريق سيم بكسل يا زنجير  وسيله كننده مكانيكي سرعت (گاورنر): لكنتر
تا در موقع  بوده متصلسيستم ترمز ايمني (پاراشوت) كابين يا وزنه تعادل (در صورت وجود)  به

و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور، سيستم ترمز  شدهقفل  كابين حد بيش از افزايش سرعت 
  را فعال نمايد.ايمني 

تابلو كنترل و غيره را در  ،فضايي است كه موتور گيربكس يا سيستم محركه آسانسور موتورخانه:
  .دهد خود جاي مي
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كند و براي  چاه آسانسور متصل مي هسازه و ديوار  ها را به رابطي است كه ريل ها: نگهدارنده ريل
  د.شو از بست مخصوص و پيچ و مهره استفاده مي ،اتصال آن

ها است كه براي متعادل كردن وزن كابين و بخشي از ظرفيت  وزنه يا تركيبي از وزنه وزنه تعادل:
  رود. كار مي آسانسور به

 ها به ها و سيم بكسل اي است كه كف كابين، ترمزهاي ايمني، كفشك قاب نگهدارنده يوك كابين:
  شوند. آن متصل مي 
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  آسانسورها  15-2
  

  الزامات اوليه انتخاب آسانسور  1- 15-2
هاي طراح (معمار طراح) بايد تعداد، ظرفيت و نوع (مسافربر، باربر و...) آسانسور  15-2-1-1

و مقررات اين  به دست آمدهاساس اطالعات  برآنها را ساختمان را در مراحل اوليه طراحي، تعيين و 
  باشد. طراح مي هعهد بيني تمهيدات الزم متناسب با شرايط اقليمي به . پيشكندمبحث جانمايي 

  
 از كف ورودي اصلي متر 7هاي با طول مسير قائم حركت بيش از  در ساختمان  15-2-1-2

   .)3پيوست  1(شكل  باشد تعبيه آسانسور الزامي مي ،(معموال بيش از سه طبقه)
  

  ترين طبقه تا هاي غيرمسكوني طول مسير قائم حركت از كف پايين در ساختمان تبصره:
  ).3پيوست  2شكل شود ( كف باالترين طبقه محاسبه مي            

  
و بيشتراز  متر 28با طول مسير حركت هاي ساختمانطبقه يا  8هاي  در ساختمان  15-2-1-3

حتي اگر از نظر محاسبات  ،گرددبيني  بايد حداقل دو دستگاه آسانسور پيش ،كف ورودي اصلي
  تعداد و ظرفيت، يك دستگاه آسانسور كفايت نمايد.

  
 ،متر از كف ورودي اصلي 21هاي با طول مسير حركت بيش از  در كليه ساختمان  15-2-1-4

بر) تعبيه شود. اين آسانسور  مناسب حمل بيمار (برانكاردحداقل يك دستگاه آسانسور الزم است 
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  كليه طبقات سرويس دهد.به عالمت مخصوص قابل رؤيت مشخص شده و يك بايد با 
  

باشد، بايد حداقل يكي از آسانسورها  هايي كه وجود آسانسور الزامي مي در ساختمان  15-2-1-5
  قابليت حمل صندلي چرخدار را دارا باشد.

  
هاي بيش از يك طبقه، وجود حداقل يك دستگاه آسانسور  در ساختمان بيمارستان  15-2-1-6

  دار مناسب وجود داشته باشد اين الزام وجود ندارد.كه سطح شيب در صورتي .بر اجباري است تخت
  

ن بيش از يك هاي نگهداري سالمندان و معلوال انو مك دسته چهارمهاي  در ساختمان  15-2-1-7
 يدار مناسببر الزامي است، مگر اينكه سطح شيب تعبيه حداقل يك دستگاه آسانسور برانكاردطبقه، 

  وجود داشته باشد.
  

وجود  ،باشند نمي) 2-1-2-15( هاي دسته سوم كه مشمول مقررات بند در ساختمان  15-2-1-8
كه سطح  در صورتي .دار الزامي استحداقل يك دستگاه آسانسور با قابليت حمل صندلي چرخ

دار در كليه طبقات وجود داشته باشد، اين الزام وجود دار مناسب براي تردد صندلي چرخشيب
  ندارد.

  
  زير باشند: الزاماتدار را دارند بايد داراي آسانسورهايي كه قابليت حمل صندلي چرخ  15-2-1-9

  ؛متر باشد ميلي 1400 1100 حداقل ابعاد كابين -
  ؛باشد متر  ميلي 800 كابين، درِحداقل عرض بازشو  -
  و ؛سيستم تراز طبقه مجدد باشد  مجهز به -
  باشد. شـدن درتر از زمان عـادي بستـه  بـراي مدت طوالني كابين درِدكمه باز ماندن   مجهز به -
  

زير  الزاماتبر) را دارند بايد داراي  حمل بيمار (برانكاردآسانسورهايي كه قابليت   15-2-1-10
  باشند:
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  ؛دمتر باش ميلي  1100 2100حداقل ابعاد كابين -
   ؛باشد متر  ميلي 900 كابين درِحداقل عرض بازشو  -
  و ؛باشد سيستم تراز طبقه مجدد   مجهز به -
  باشد. درتر از زمان عادي بسته شدن  براي مدت طوالنيكابين  درِدكمه باز ماندن   مجهز به -
  

زير  الزاماتبر) را دارند بايد داراي   آسانسورهايي كه قابليت حمل تخت بيمار (تخت  15-2-1-11
  باشند:

  ؛متر باشد ميلي24001400 ـ حداقل ابعاد كابين
  ؛متر باشد ميلي 2100 و 1300 به ترتيب كابين و حداقل ارتفاع بازشو درِـ حداقل عرض 

  ؛سيستم كنترل سرعت ولتاژ و فركانس متغير باشد  ـ مجهز به
  ؛سيستم تراز طبقه مجدد باشد  ـ مجهز به
  ؛باشد درتر از زمان عادي بسته شدن  براي مدت طوالنيكابين  درِدكمه باز ماندن   ـ مجهز به
  و ؛دهد  ديده قرار ختيار كاربران آموزشباشد كه آسانسور را در ا يكليد مخصوص ـ مجهز به
 رينتنزديك  انسور را بهكه هنگام قطع برق، آساي به گونهسيستم برق اضطراري باشد   ـ مجهز به

  طبقه هدايت نمايد.
  

 به ،نظر قرار گيرد عالوه بر كميت، كيفيت سرويس نيز بايد مد ،در محاسبات ترافيك  15-2-1-12
  بار صورت گيرد. ثانيه، يك 100طور متوسط در هر  نحوي كه حركت آسانسور از طبقه ورودي اصلي به 

  
  آن ءو اجزا سازي محل آسانسور طراحي و آماده  2- 15-2
   آسانسور جانمايي 1- 15-2-2

 ،سهولت دسترسي را با توجه به معيارهاي در ساختمان آسانسورطراح بايد محل صحيح قرارگيري 
در  كه آسانسور ايگونه  ، بهنمايدتعيين  سمت آسانسور بهن و هدايت آنها اآمد مسافررفت و سهولت 

جايي مسافر  با كمترين حركت و جابهبتوان و  گرفتهحركتي و ترافيكي ساختمان قرار  )مراكز(مركز 
  آنها دسترسي پيدا كرد. يا بار، از نقاط مختلف ساختمان به



 زدهمپان بحثم

12 

 40در هر طبقه  آسانسور درِ تا ها  ورودي ساختمان يا آپارتمان درِاز مسافت حداكثر   2-2-1-1- 15
  باشد. متر مي

مسافران براي  مسافت طي شده توسطشوند كه  جانمايينحوي  آسانسورها بايد به  2-2-1-2- 15
  حداقل ممكن باشد. ،هر كابين  سوار شدن به

توان آنها را در يك چاه قرار  سه دستگاه يا كمتر باشد مي كه تعداد آسانسور در صورتي  2-2-1-3- 15
كه بيش  چهار دستگاه باشد بايد حداقل در دو چاه مجزا قرار گيرند و در صورتي آسانسور داد. اگر تعداد

  توانند در يك چاه مشترك قرار گيرند. از چهار دستگاه باشند حداكثر چهار دستگاه آسانسور مي
راحتي و بدون تداخل  عكس بايد بهالطبقات و ب  به اد از آسانسورروج افرورود و خ  2-2-1-4- 15

ها در نظر گرفته شود.  و خروجي هادر ورودي ،حركتي صورت گيرد و فضاي كافي جهت انتظار
  .گردد) طراحي 4ـ1ـ2ـ2ـ15راهروهاي مقابل آسانسورها بايد طبق ابعاد مندرج در جدول (

  
  هاي آسانسور راستاي عمق كابين) راهرو مقابل ورودي عمق (عرض يا طول هم  4- 1- 2-2- 15جدول 

 هاي كابين عمق راهرو مقابل ورودي آسانسور جانمايي نوع ساختمان

 مسكوني

 تر از عمق كابينبرابر يا بزرگ تكي

 گروهي در كنار هم
ترين عمق كابين در متر يا بزرگ 5/1تر از برابر يا بزرگ
 كه بزرگتر باشند) گروه (هر كدام

 روي همه ب گروهي رو
ترين عمق متر يا مجموع بزرگ 1/2تر از برابر يا بزرگ

 تر باشند)روي هم (هر كدام كه بزرگه ب آسانسورهاي رو

  غيرمسكوني
  استثناي به

آسانسور 
 بر تخت

 برابر عمق كابين 5/1تر از برابر يا بزرگ تكي

 گروهي در كنار هم
ترين عمق برابر بزرگ 5/1متر يا  4/2تر از برابر يا بزرگ

 تر باشند)كابين در گروه (هر كدام كه بزرگ

 روي همه ب گروهي رو
 هاي رو ترين عمق كابينتر از مجموع بزرگبرابر يا بزرگ

 متر 5/4روي هم، حداكثر به 

  غيرمسكوني
  ... بيمارستان و

  داراي آسانسور
 بر تخت

 برابر عمق كابين 5/1تر از برابر يا بزرگ تكي

 گروهي در كنار هم
ترين كابين در برابر عمق بزرگ 5/1تر از برابر يا بزرگ

 گروه

 روي همه ب گروهي رو
 هاي رو ترين عمق كابينتر از مجموع بزرگبرابر يا بزرگ

 روي همه ب



طراحي و  

  

  

   آسانسور)

هاآسانسور يي

   نامناسب

  بل قبول

(دو و سهآنها ابل 

جانمايي جهت 

انتخاب -پ، سب

انتخاب قاب - ب، ب

 در راهروهاي مقا
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هايي (ب) نمونه
.   

انتخاب مناس -و ب
  

انتخاب مناسب -ف
  

فضاي انتظارو  ها

(الف) و ( 4ـ1
دهد نشان مي را

الف و، آسانسور

الف، ه آسانسور

انمايي آسانسوره

  رها

1ـ2ـ2ـ15هاي
آنها ر مقابل هاي

جانمايي دو آ

جانمايي سه

جا(الف)   4- 1- 2 

آسانسور  2- 15
 

ه شكل :توجه
راهروه

  

-2- 15شكل 
  
  



 زدهمپان حث

  

 
  قابل قبول

  آنها  

بحم

   قابل قبول

 
انتخاب ق -پ، ب

هروهاي مقابل

انتخاب -ب، ب

انتخاب مناسب

اي انتظار در راه
  ر)
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انتخاب مناسب -
  

- ب، قابل قبول
  

فضاو  سانسورها
ر و شش آسانسور

-الف،  آسانسور

انتخاب غيرق -

جانمايي آس ب)
(چهار

جانمايي چهار

الف، ش آسانسور

(ب 2-2-1-4- 15

جانمايي شش

5شكل 
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براي جلوگيري از  الزم است  هاي مسكوني ها و ساختمان ها، بيمارستان در هتل 5- 15-2-2-1
بيني گردد و چاه  و حركت آسانسور تمهيدات الزم پيش عملكردانتقال سر و صداي ناشي از 

  هاي بستري يا خواب دور باشد. آسانسور از اتاق
  

  چاه آسانسور  2- 15-2-2
طراحي آسانسور در و سرعت  ابعاد چاه آسانسور بايد متناسب با ظرفيت كابين، نوعِ  2-2-2-1- 15

  .)2(پيوست  شود
صفحات آهني يا بايد انسور بتني باشد طراح هاي اطراف چاه آس كه ديواره در صورتي :تبصره

مورد نياز  هاي در محلرا آسانسور  ص جهت نصب اجزايهاي فلزي مخصو پروفيل
 ، الزم استانسور فلزي باشدآس كه سازه اطراف چاه بيني نمايد. در صورتي پيش
استفاده از . عمل آيد سازه ساختمان به هاي الزم جهت اتصال اجزاي آسانسور به بيني پيش
مخصوص ديوارهاي آجري كه قابليت تحمل نيروهاي اي ه هاي مخصوص بتن يا بولت بولت

عملكرد در شرايطي كه اين اجزا داراي  باشد. مجاز مي دارندرا ط وارده بر اجزاي مرتب
بتن كار دار در  هاي چاشني تفنگ هوسيل استفاده از صفحات آهني كه به كششي باشند،

  شوند مجاز نيست. مي گذاشته
  

ر)، مساحت كابين بايد بيش از ظرفيت آسانسوبار بار (  براي جلوگيري از اضافه  2-2-2-2- 15
  )، توجه به2  براي چاه آسانسور (پيوستشده  ارائهابعاد   منظور ضمن توجه به بدين .محدود گردد

الف و ب -1-2-2-2-15هاي  جدول ، ارائه شده درحداكثر و حداقل مساحت مجاز داخل كابين
  الزامي است.

و  برداري از آنها توسط اشخاص مجاز در آسانسورهاي خودروبر غيرتجاري كه بهره: تبصره
مترمربع  18/0كيلوگرم بار اضافي بايد حدود  200ازاي هر  شود، به مي ديده انجام آموزش

  سطح كابين اضافه شود. به
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  حداكثر مساحت كابين متناسب با ظرفيت  )الف(  1- 2-2- 2-15جدول 
 حداكثر مساحت مفيد كابين

 (مترمربع)

   جرم - ظرفيت

 (كيلوگرم) 

37/0 100)1( 
58/0180)2( 
70/0225 
90/0300 
10/1375 
17/1400 
30/1450 
45/1525 
60/1600 
66/1630 
75/1675 
90/1750 
00/2800 
05/2825 
20/2900 
35/2975 
40/21000 
50/21050 
65/21125 
80/21200 
90/21250 
95/21275 
10/31350 
25/31425 
40/31500 
56/31600 
20/42000 
00/52500 

  نفره حداقل براي آسانسور يك -1
  حداقل براي آسانسور دونفره - 2
حداكثر مساحت  مترمربع به 16/0كيلوگرم  100ازاي هر  كيلوگرم به 2500براي ظرفيت بيش از  - 
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يابي خطي هاي مابين مقادير فوق، مساحت از طريق ميان كابين اضافه شود. براي وزن دسترسي قابل
  شود. محاسبه

  
  ( ب)  حداقل مساحت كابين متناسب با تعداد نفرات 1- 2-2- 2-15جدول 

 مساحت قابل دسترسي كابينحداقل
 (مترمربع)

  ن آسانسوراتعداد مسافر
 (نفر)

28/0 1 

49/0 2 

60/0 3 

79/0 4 

98/0 5 

17/1 6 

31/1 7 

45/1 8 

59/1 9 

73/1 10 

87/1 11 

01/2 12 

15/2 13 

29/2 14 

43/2 15 

57/2 16 

71/2 17 

85/2 18 

99/2 19 

13/3 20 

  شود. اضافه مي مساحت كابين مترمربـع به 115/0ازاي هر نفر  نفر به 20براي ظرفيت بيش از  
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  ها و سقف چاه آسانسور ديواره  3- 15-2-2
با مقاوم در برابر آتش (بايد از مصالح  هاي پوشاننده چاه آسانسور ها و تيغه ديواره  2-2-3-1- 15

كننده يا  كه در اثر حرارت، گاز و دود مسموم ،يك ساعت) ساخته شوند بيشتر ازتحمل قابليت 
هاي چاه  كه ديواره . در صورتينشوندايجاد گرد و غبار  باعثو  نشدهخطرناك از آنها متصاعد 

ها از  بايد اين شيشه كنيباشد ول آسانسور از شيشه ساخته شوند مقاومت در برابر حريق مالك نمي
مطابق ي آسانسور هاي مشخص شده در استانداردهاي ملّ نوع لمينيت شده با ارتفاع متناسب با اندازه

  .باشد
 به قطعات ثابت و تجهيزات متعلق يو ديناميك يبارهاي استاتيكاز آنجا كه   2-2-3-2- 15

اين سقف،  نيروهاي وارده به يهكل ،شود بر سقف چاه آسانسور وارد مي عالوه ظرفيت آن به، آسانسور
  گردد. لحاظبايد محاسبه شده و در طراحي سازه و سقف چاه 

 هايچاه آسانسور در سمت ورودي هاي داراي در، سطح داخلي ديوارهاي در كابين  2-2-3-3- 15
بق اطمدر صورت وجود اين برجستگي  .بدون برجستگي و يا فرورفتگي باشدكابين بايد صاف و 

  سطح افق پوشانده شود. درجه نسبت به 60زاويه با بايد  3-3-2-2-15شكل 
اي پوشانده شوند  گونه هاي چاه آسانسور بايد با مصالح مناسب به سطح داخلي ديواره  2-2-3-4- 15

  ).ايليسهكاري سيمانمانند ( كه كمترين خلل و فرج را دارا باشد
لوله، كابل، سيم و  نصب و عبور هرگونه .براي آسانسور باشد اچاه بايد منحصر  2-2-3-5- 15

هاي  كابل، سيستم روشنايي چاه كشي برق مربوط به كشي و لوله سيم به استثناي، تجهيزات ديگر
  داخل چاه آسانسور، ممنوع است.در برق تغذيه و سيستم كنترل مخصوص آسانسور 

دو بدين ترتيب الزم است نحو مطلوب تأمين گردد.  روشنايي چاه آسانسور بايد به  2-2-3-6- 15
 7فواصل حداكثر  با ها  ترين نقطه چاه و مابقي چراغ متر از باالترين و پايين 5/0 عدد چراغ در فاصله

  موتورخانه نصب شوند. محل قابليت روشن و خاموش شدن از با متر با حفاظ و 
ذيه سيستم روشنايي موتورخانه، روشنايي چاه و پريزهاي برق بايد طوري مدار تغ  2-2-3-7- 15

منظور تعميرات احتمالي و موارد ديگر،  در نظر گرفته شود كه در صورت قطع مدار تغذيه آسانسور به
  مدار تغذيه آنها برقرار بماند.

  وزنه تعادل و كابين بايد در يك چاه باشند.  2-2-3-8- 15



مل قطعات 
طراحي  ط

ط سازنده 

 ييدتأچنين 
وم مقررات 

كه بارهاي 
ها  ه از ريل

 
  ودي طبقات.

ها كه شام ختمان
شود. ضوابط  مي

ي مربوطه توسط

و همچنكف آن
ه در مبحث دو

ي و اجرا شوند ك
 نيروهاي وارده

اه در سمت ورو

سانسور در ساخ
كار برده شند، به

س استانداردهاي

 چاه، سقف و ك
شد تعيينوابط

اي طراحي گونه
حرك آسانسور،
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اخلي ديواره چا

  ساختمان
عات مرتبط با آس

باش وتورخانه مي
ادل كه براساس

  باشد. نمي
وارده بر ديواره

مطابق با ضو ه،

سانسور بايد به
هاي متح قسمت

سطح دا  3-3-

سور بر سازه س
اي قطع حي سازه

هك و اتاقك مو
سور و وزنه تعا
ل اين مقررات ن
نيكي بارهاي و

بودن سازه لزي

  حي
اي مرتبط با آس ه

ستم متحركه، ق

  رها

-2-2- 15شكل

تأثيرات آسانس 
خش براي طراح
ع در چاه، چاه
ت كابين آسانس
الجرا است شامل
راز مقاومت مكا
ش در صورت فل

  باشد. ن مي
نيروهاي طراح  1

و اتصاالت سازه
وسط وزن سيس

آسانسور  2- 15
 

ش
  

15-2-2 -4 
مقررات اين بخ
و اتصاالت واقع

اي اسكلت سازه
اال آسانسور الزم
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ه و ساير اي بارها، اثرات زلزل گيرها، اثرات ضربه ضربه هنگام عملكرد ترمز ايمني، نيروهاي وارده به
اي  هاي متحرك آسانسور، اثرات ضربه آالت و قسمت بارها را تحمل نمايند. براي مجموع وزن ماشين

ساختمان بايد براي  ها و اتصاالت قطعات آسانسور به گاه بارها و اثرات زلزله محاسبه شوند. تكيه
هاي معتبر براي  هنام ينئنيروهاي فوق محاسبه شده و تغييرشكل آنها از حدود معيني كه توسط آ

  آسانسورهاي مختلف تعيين شده است بيشتر نشود.
  اي بارها اثرات ضربه  2-2-4-2- 15

كليه نيروهاي . در اثر حركت آسانسورها در همه جهات، اي بارها منظور نمودن اثرات ضربه براي
داده بايد بر اساس ضريب ضربه ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان افزايش  طراحي

  شود.
عوامل مؤثر بر رفتار   نيروهاي استاتيكي معادل زلزله بر هر قطعه بايد با توجه به  2-2-4-3- 15

محاسبه شود  "بارهاي وارد بر ساختمان"ضوابط مبحث ششم   سازه و قطعه در برابر زلزله با توجه به
در و در تمام جهات افقي و قائم با ساير نيروهاي وارد بر قطعه و سازه تركيب گردد. همچنين 

  هاي سوم و چهارم تعبيه حسگرهاي زلزله الزامي است.هاي مشمول دستهساختمان
برابر  25/1عالوه  هنگام عملكرد اضطراري ترمز ايمني، مجموع وزن كابين خالي به  2-2-4-4- 15

و شتاب منفي متناسب با نوع ترمز ايمني بر  اسميبرابر سرعت  15/1ظرفيت با سرعتي حداقل 
شود ولي  هاي راهنما وارد مي ريل گردد. هرچند كه عمده نيرو به هاي راهنما متوقف مي روي ريل

سازه و وجود نيروهاي جانبي، سازه آسانسور نيز بايد قدرت تحمل اين نيروها را  آنها به دليل اتصال به
  داشته باشد، لذا تأثير اين نيروها بايد در محاسبات سازه منظور گردد.

و حركت آسانسور  ،نيروهاي استاتيكي و ديناميكي ناشي از وزندر نظر گرفتن   2-2-4-5- 15
  .الزامي استدر محاسبه و طراحي سازه ساختمان ارتعاش موتور آسانسور 

اثرات ناشي از ضربات وارده از حركت و ترمز آسانسور و نيز برخورد آن  لحاظ نمودن  2-2-4-6- 15
  .الزامي است با كف چاهك در محاسبه و طراحي سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور

هاي با ريسك باالتر و يا  مقاومت در برابر زلزلهسازه نگهدارنده آسانسور بايد براي   2-2-4-7- 15
   حداقل معادل درجه خطر زلزله ساختمان اصلي محاسبه و طراحي شود.
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  موتورخانه   5- 15-2-2
در باالي چاه آسانسور است،  )در صورت وجود(بهترين محل جانمايي موتورخانه   2-2-5-1- 15

چاه آسانسور باشد.  ها، موتورخانه در پايين يا كنار اي محدوديت دليل پاره هرچند كه ممكن است به
مناسب جهت تردد  اي باشد كه امكان جاي دادن تجهيزات، فضاي اندازه فضاي موتورخانه بايد به

  .را دارا باشد  ايمن افراد مجاز و تعميرات احتمالي
 2  هاي پيوست ها و جدول ابعاد موتورخانه (در صورت وجود) بايد طبق نقشه  2-2-5-2- 15

طراحي و اجرا گردد. در صورت عدم امكان لحاظ هريك از اين ابعاد در طراحي موتورخانه، موارد زير 
  بايد رعايت شود:

  ؛متر باشد ميلي 700كنترل آسانسور الف) حداقل فضاي باز در جلوي تابلوهاي 
  ؛متر باشد ميلي400 تجهيزات ثابتبراي عبور از كنار  معبر حداقلب) 

  ؛متر باشد يليم 500تجهيزات در حال چرخش براي عبور از كنار  معبر  پ) حداقل
  ؛متر باشد ميلي 2000 در نواحي تردد و دسترسي  ت) حداقل ارتفاع موتورخانه

  ؛متر باشد ميلي 300تورخانه رخش تا زير سقف موث) حداقل ارتفاع از روي قطعات در حال چ
باشد سطح  متر ميلي 500خانه بيش از كه اختالف ارتفاع بين سطوح داخل موتور ) در صورتيج

  آن نردباني تعبيه شود. باالتر بايد با نرده محصور شود و براي دسترسي به
ات چرخنده (كنترل كننده زجهيمتر اطراف تميلي 600× 500چ) سطح كاري معادل حداقل 

  ها و ...) تعبيه شود.كي سرعت فلكهمكاني
استفاده شود  كه موتورخانه (در صورت وجود) براي بيش از يك آسانسور در صورتي  2-2-5-3- 15

  ) محاسبه گردد.3-5-2-2- 15حداقل ابعاد موتورخانه مشترك از جدول (
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استثناي  آسانسورهاي كششي، به حداقل ابعاد موتورخانه مشترك   3-5-2- 2-15جدول 
  تردد آسانسورهاي مسكوني كم

 پارامتر
 آسانسورها موقعيت

 يكديگرمقابل  يكديگر مجاور

/)(مساحت كف 190  NRR aa )(/ 190  NRR aa 

)()( عرض 2001 34  bNb 2
2001 3

4
)()( 


bN

b 

 22dفاصله بين دو چاه روبرو +  4d عمق

  
Ra 2پيوست -مساحت موتورخانه  

4=b 2پيوست - عرض موتورخانه  
3=b 2پيوست -عرض چاه  
4=d 2پيوست -عمق موتورخانه  
2=d 2پيوست - عمق چاه  

N گرد شود. باالترعدد زوج  در صورت فرد بودن به -تعداد آسانسور  
  

متر عرض و  ميلي 900موتورخانه (در صورت وجود) بايد داراي حداقل  بازشوي درِ  2-2-5-4- 15
در  بوده وسمت بيرون، داراي قفل و كليد مطمئن  متر ارتفاع باشد. بازشوي در بايد به ميلي 2000

اي باشد كه از داخل بدون موتورخانه بايد به گونه درِقفل  .قرار گيرداختيار افراد صاحب صالحيت 
  كليد و از بيرون با كليد باز شود.

  ها بايد: موتورخانه و محل فلكه راه عمومي براي ورود به  
كه امكان روشن نمودن آن قبل از ورود فراهم  مناسبي باشددائمي الف) داراي وسيله روشنايي 

  باشد.
هاي خصوصي فراهم  محوطه به به ورودب) تردد از آن تحت هر شرايطي با ايمني كافي و بدون نياز 

  باشد.
به  باشند.  متـر ارتفاع داشتـهميلي 2000ها بايـد حداقـل  هاي دسترسـي به موتورخانه و ورودي راه  
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گيري از  متر اين اندازهميلي 400 در صورت وجود مانعي با ارتفاع كمتر از موتورخانه  درِجز در مورد 
  آيد. عمل مي كف به

موتورخانه استفاده  براي دسترسي به دائمي هاي معمول كه نتوان از پله در صورتي  2-2-5-5- 15
. تعبيه گرددموتورخانه  مي براي دسترسي بهئنمود، بايد نردبان اختصاصي ايمن و غيرلغزنده دا

  باشد: پذير مي استفاده از نردبان تحت شرايط زير امكان
  ؛باشدنداشته  يالف) خطر لغزش و واژگون

صورت  درجه با افق داشته باشند، مگر اينكه به 76و  70اي بين  هنگام قرارگيري در محل، زاويهب) 
  ؛متر كمتر نباشد 5/1ثابت بوده و ارتفاعشان از 

اي بوده و همواره در مجاورت محل دسترسي نگهداري  منظور چنين استفاده به اًپ) بايد منحصر
  ؛باشد ري مياين منظور ضرو هاي الزم به بيني پيش ،شوند

  ؛سهولت قابل دسترسي باشند، قرار گيرد انتهاي نردبان بايد يك يا چند دستگيره كه به ت) نزديك به
  بيني شده باشد. ث) بايد قبل از گذاشتن نردبان، نقاط اتصال پيش

 50ارتفاع   به هاييبايد لبهداخل چاه   براي جلوگيري از سقوط اجسام خارجي به  2-2-5-6- 15
  باز كف موتورخانه ايجاد شود.هاي كليه سوراخر در اطراف مت ميلي

بيني  مي در سقف موتورخانه پيشئبايد مونوريل دا ،جايي تجهيزات منظور جابه به  2-2-5-7- 15
صورت بايد قالبي در مركز چاه آسانسور و يا باالي سيستم محركه آسانسور و در  شود، در غير اين

) را تحمل 7-5-2-2-15كه بارهاي وارده مطابق جدول ( طوري به .زير سقف موتورخانه نصب گردد
  نمايد.

  
  قالب سقف موتورخانه بار وارده به  7-5-2- 2-15جدول 

ظرفيت آسانسور
 (كيلوگرم)

 (كيلوگرم) قالب حداكثر بار استاتيكي وارده به

  1500  1000تا 

2500  2000  

 آسانسوربا مشورت شركت سازنده و طراح   2500بيش از 
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و اطراف كليه  لوكس در كف 200ميزان حداقل  روشنايي داخل موتورخانه بايد به  2-2-5-8- 15
 حداقل يك پريز در موتورخانه نصب گردد. بايد  تأمين گردد. همچنين نواحي تردد و دسترسي

  باشد. 7-3-2-2-15منبع تغذيه اين روشنايي و پريز بايستي مطابق با بند 
+ 40+ تا 5دماي فضاي داخل موتورخانه حتي در زمان كاركرد آسانسور بايد بين   2-2-5-9- 15

بدين منظور بايستي موتورخانه به شكل مناسبي تهويه شود. چنانچه تهويه  گراد باشد. درجه سانتي
  چاه از طريق موتورخانه (در صورت وجود) انجام گيرد الزم است اين امر در محاسبات منظور گردد.

كف  جانمايي و مجموع نيروهاي وارده بهسازه، بايد نقشه  محاسبمهندسان   2-2-5-10- 15
هاي معتبر آسانسور اخذ نمايند و با در نظر  موتورخانه و تجهيزات نصب شده را محاسبه يا از شركت

ها و  گرفتن ضرايب ايمني الزم محاسبات را كنترل نموده ضمن بررسي هرگونه ضعف در اثر سوراخ
  استحكام سازه اطمينان يابند. ها، از شكاف

متر بر ثانيه باشد موتورخانه بايد در  5/2كه سرعت آسانسور بيش از  در صورتي  2-2-5-11- 15
  باالي چاه آسانسور باشد.

در صورتي كه سيستم محركه آسانسور و تجهيزات مربوطه در موتورخانه قرار   2-2-5-12- 15
  تقرار تجهيزات آسانسور استفاده شود.گيرند، الزم است از اين فضا فقط براي اس

  تواند در موتور خانه وجود داشته باشد:زير مي تجهيزات
  سيستم محركه آسانسورهاي خدماتي و پلكان برقي؛ -الف
هاي گرمايش با بخار و تجهيزات تهويه مطبوع يا حرارتي مربوط به اين فضاها، به جز سيستم -ب

  تأسيسات گرمايش آب با فشار باال؛
حسگرهاي آتش يا سيستم اطفاي حريق، با دماي عملكرد باال، مناسب براي تجهيزات برقي،  -پ

  پايدار در دوره زماني معين و محافظت شده به طور مناسب در برابر ضربات اتفاقي.
دار كشي شده يا ورق آجكف موتورخانه بايد از مصالح غير لغزنده مانند بتن ماله  2-2-5-13- 15

  .ساخته شده باشد
  

  چاهك  6- 15-2-2
بايد طراحي و اجرا شود. هنگام  2  هاي پيوست ها و جدول ارتفاع چاهك طبق نقشه  2-2-6-1- 15
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اندازه چاه  هم قاًها و فونداسيون اطراف چاهك دقت شود كه ابعاد چاهك بايد دقي طراحي ستون
تر از عمق مورد نياز چاهك طراحي و  هاي اطراف چاه آسانسور پايين باشد و فونداسيون پايه ستون

  اجرا شوند.
يعني  ؛زير چاه آسانسور وجود داشته باشد كه امكان هرگونه دسترسي به در صورتي  6-2- 15-2-2

كه  گردد تقويتاي به گونه سازه كف چاهك الزم است (چاه معلق)، زير چاهك آسانسور خالي باشد
  نيوتن بر متر مربع باشد، همچنين بايد:  5000كف آن حداقل داراي مقاومت مكانيكي 

  يا شده،سيستم ترمز ايمني مستقل   وزنه تعادل مجهز به -
  محكمي در امتداد مركز وزنه تعادل از كف چاهك تا زمين امتداد يابد.صلب و  ستون -

باشد. در صورتي بندي مناسب  داخل داراي عايق  چاهك بايد از نظر نفوذ رطوبت به  2-2-6-3- 15
 1400ميليمتر در  600بازرسي با ابعاد حداقل  درِكه عمق چاهك بيش از دو و نيم متر باشد نصب 

متر و يا نردبان با فاصله مناسب از ديواره چاه به نحوي كه با قطعات متحرك داشته باشد ميلي
آوري آب در مورد متر الزامي است. همچنين زهكشي و يا تعبيه تمهيدات جمعميلي 20حداقل 

  هاي زيرزميني قرار دارند الزامي است.هايي كه در مسير آبچاه
نحو مقتضي از كف  ها به كه چاه آسانسور مشترك باشد بايد اين چاهك در صورتي  2-2-6-4- 15

چاهك  صورت ايمن از طريق هر ورودي به توان بهو ب جداسازي شوند متر 5/2چاهك تا ارتفاع 
  .مربوطه رفت و آمد نمود

چنانچه فاصله بين لبه سقف كابين و قسمت متحرك (كابين يا وزنه تعادل) آسانسور يا 
متر باشد جداسازي مذكور بايستي در سراسر ارتفاع چاه، ميلي 300آسانسورهاي مجاور هم كمتر از

 1/0اندازه پهناي مؤثر بايد حداقل برابر پهناي قسمت متحرك به اضافه  با پهناي مؤثر امتداد يابد.
  شود.متردر هر طرف باشد. اين جداسازي با ديواره و يا فنس اجرا مي

گير كابين و وزنه تعادل، در فضاي  ضربه و هاي نشيمنگاه گيرها يا ستون ضربه  2-2-6-5- 15
گيرها يا  اين ضربه. گيرند وزنه تعادل قرار مي ترين حد مسير حركت كابين و داخلي چاهك و پايين

نحوي در كف چاهك نصب يا اجرا شوند كه پس از برخورد كابين يا  هاي نشيمنگاه بايد به ستون
اي كه بتوان باقي بماند به گونهپناه عنوان جان فضاي خالي به ،آنها و فشرده شدن كامل  وزنه تعادل به

در  متر روي يكي از وجوه چاهك ايجاد نمود.ميلي 1000× 600 × 500مكعبي مجازي به ابعاد
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گير وزنه تعادل با هر گير وزنه تعادل متحرك باشد ارتفاع پايه ستون نشيمنگاه ضربهصورتيكه ضربه
  باشد.ميليمتر مي 500گيركابين باشد. حداقل ارتفاع ستون نشيمنگاه ضربهمقداري مجاز مي

  
  هاي اضطراري و بازديد دريچهدرهاي طبقات، درها و   7- 15-2-2
 مترسانتي 200حداقل ارتفاع مفيد ورودي كابين در طبقات براي ورود عادي بايد   1- 2-2-7- 15

  باشد. مترسانتي 5با رواداري 
صورت  هاي موردنظر به هاي راهنما طبق نقشه از نصب ريل  درهاي طبقات بايد پس  2- 2-2-7- 15

  گونه شكاف يا جاي باز غيرمعمول نداشته باشند. هيچنصب شوند و شده كامالً شاقول 
كابين  جز درهاي مخصوص طبقات در ناحيه ورودي به نصب هرگونه درِ اضافه به  3- 2-2-7- 15

  باشد. ممنوع مي
متر باشد يك درِ 11متوالي آن بيش از هدر آسانسورهايي كه فاصله بين دو طبق  4- 2-2-7- 15

  ،همچنين:متر باشد 11كه فاصلة آنها حداكثر  طوري اضطراري بايد در محل مناسب در نظر گرفته شود به
متر  6/0متر و حداقل پهناي  4/1بايد داراي حداقل ارتفاع  (درصورت وجود) ـ درهاي بازرسي

  باشند.
  متر باشند. 35/0متر و حداقل پهناي  8/1ـ درهاي اضطراري بايد حداقل ارتفاع 

  باشند.داشته متر پهنا  5/0درازا و  متر  5/0بايد حداكثر  (در صورت وجود) هاي بازديد ـ دريچه
بوده و مجهز  5ـ7ـ3ـ2ـ15قفل ايمني طبق مقررات بند  الذكر بايد به هاي فوق ـ كليه درها و دريچه

  .به سمت بيرون چاه باز شوند
اي  گونه هاي اضطراري چاه آسانسور بايد به باز و بسته شدن درها و دريچه هنحو  5- 2-2-7- 15

كليد باز و بسته  راحتي و بدون نياز به ولي از داخل به ،باشد كه از سمت بيرون بدون كليد باز نشوند
هاي سازنده آسانسور طراحي و نصب  شوند. همچنين در محل قفل، مدار الكتريكي توسط شركت

  باز شدن آنها كاركرد عادي آسانسور متوقف شود. گردد كه هنگام
هاي پشت درهاي طبقات (در نوع بدون درِ كابين، سمت چاه  برآمدگي يا فرورفتگي  6- 2-2-7- 15

نحوي باشد كه سبب گيركردن ناخواسته دست يا لباس يا هرگونه شيء خارجي نگردد.  آسانسور) به
  باشد. متر مي ميلي 5حداكثر ناصافي مجاز 
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تخليه هوا در سمتي كه وزنه تعادل دريچه ، دريچه اضطراري و درگونه  هيچنبايد   7- 2-2-7- 15
  .گرددگيرد، تعبيه  قرار مي
چاه  هاي از ديواره  باالي كابين در زيرسطح سقف چاه يا يكي دريچه اضطراري براي ورود به :تبصره

بيرون چاه بوده و  ه بازشوي آن بهمتر تعبيه شود ك 6/0 × 6/0ابعاد   از فضاي موتورخانه به
  داراي قفل ايمني باشد. 5-7-2-2-15طبق بند 

  
كف دو طبقه متوالي در هر سمت چاه آسانسور (آسانسورهاي  حداقل ارتفاع كف به  8- 2-2-7- 15

شود) براي تعبيه درِ طبقه  صورت مجزا در نظر گرفته مي و به نبودهرو شامل اين مورد ه ب رو با درِ
باشد و طبقاتي كه ارتفاع آنها كمتر از ابعاد اين جدول  مي 8-7-2-2-15آسانسور طبق جدول 

  عنوان طبقه توقف محسوب نشده و آسانسور نبايد در آن طبقه توقف نمايد. باشد به مي
  

  طبقات كف حداقل فاصله كف به   8- 7-2- 2-15جدول 
  كف  كف بهفاصله 

 متر) (ميلي 
 در باز شدنِ هنحو

در ارتفاع مفيد  
 متر) (ميلي 

2450 

 افقي

2000 

2550 2100 

2750 2300 

3700 
 قائم

2300 

4000 2500 

  
آسانسور يا بيشتر) در كف موتورخانه و در امتداد پاگرد  2در آسانسورهاي گروهي (  9- 2-2-7- 15

اي براي حمل متعلقات داخل موتورخانه مانند موتور گيربكس، تابلو  آخر دريچه هجلوي در طبق
سمت موتورخانه باشد ابعاد اين دريچه متناسب با  توقف آخر تعبيه شود كه بازشوي آن به كنترل به

هاي سيستم محركه يا وسايل سنگين داخل موتورخانه در نظر گرفته شود. همچنين قالب  اندازه
  يلي در سقف موتورخانه تعبيه گردد كه روي اين دريچه نيز كاربرد داشته باشد.سقف يا مونور
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اي باشد كه در اثر  گونه ها و يا قطعات آنها بايد به طراحي و نصب درها يا دريچه  10- 2-2-7- 15
  داخل چاه آسانسور سقوط ننمايد. هاي آب و غيره به حوادث عادي مانند ضربه، حريق، تركيدگي لوله

  
  تخليه هواي چاه و موتورخانه  8- 15-2-2
را در خود جاي داده و بيش از دو طبقه امتداد داشته  هواي چاهي كه آسانسور  2-2-8-1- 15

فضاي آزاد تخليه شود. مساحت دريچه تخليه هوا نبايد  يا از طريق موتورخانه به ماًباشد بايد مستقي
  درصد مساحت مقطع چاه آسانسور باشد. 1كمتر از 

متر بر ثانيه باشد سطح تخليه هوا بايد  5/2كه سرعت آسانسور بيش از  در صورتي  2-2-8-2- 15
  متر مربع باشد. 3/0حداقل 

اگر تعداد دو يا سه آسانسور در يك چاه مشترك قرار گيرند سطح دريچه تخليه   2-2-8-3- 15
متر مربع  4/0به بايستي  باشد. ولي براي چهار آسانسور مي مترمربع كافي مي 3/0 )تهويه(هوا 

چاه  نحوي محافظت شود كه از نفوذ باران و برف، ورود پرندگان و حيوانات ديگر به افزايش يابد و به
  جلوگيري شود.

  صورت دستي عمل نمايد. دريچه تخليه هوا بايد به  2-2-8-4- 15
  تخليه هواي ساختمان باشد. هءچاه آسانسور نبايد وسيل  2-2-8-5- 15
هاي گروه ديگر خواهد بود.  ه هواي چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاهتخلي  2-2-8-6- 15

  بنابراين نبايد بين آنها ارتباط تخليه هوا وجود داشته باشد.
  

  هاي اجراي چاه رواداري  9- 15-2-2
هاي  ها، رواداري نوع سازه و پوشش ديواره در اجراي سازه چاه آسانسور با توجه به  2-2-9-1- 15

  باشد. االجرا مي ي ساختمان الزمساير مباحث مقررات ملّذكر شده در 
 2-9-2-2-15هاي داخل چاه آسانسور مطابق جدول  رواداري شاقول بودن ديواره  2-2-9-2- 15
ها مالك عمل  ابعاد مفيد چاه پس از كسر ناشاقولي ،ها باشد، در صورت عدم رعايت اين اندازه مي
  باشد. مي
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  ابعاد چاه آسانسورمجاز حداكثر ناشاقولي   2- 9-2- 2-15جدول 
 مجاز حداكثر ناشاقولي ارتفاع چاه آسانسور

 متر ميلي 25 متر 30

 متر ميلي 25 متر 60-30

 متر ميلي 50 متر 60تر از بزرگ

  
كه چاه داراي چند آسانسور باشد خطوط شاقولي در سمت مجاور  در صورتي  2-2-9-3- 15

با در نظر  3ـ 9-2-2-15شكل  مطابقمتر فاصله داشته باشند ( ميلي 200حداقل آسانسورها بايد 
 25حداكثر   "L"هاي قيدشده با حرف  گرفتن تيغه جداساز)، همچنين رواداري ناشاقولي در محل

  متر است. ميلي
ها) تغييرمكان جانبي مجاز تحت تأثير  هاي مرتفع (برج اينكه در سازه نظر به  2-2-9-4- 15

براي اين منظور در طراحي آسانسور  يشود، لذا بايد تمهيدات خاص نيروهاي باد در نظر گرفته مي
  مدنظر قرار گيرد.
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  جسمي ناتوان دآسانسورهاي مورد استفاده افرا  ويژگي  3- 15-2

هاي دسته دوم،  جايي افراد ناتوان جسمي بيشتر است، (ساختمان در آسانسورهايي كه احتمال جابه
  :عالوه بر رعايت كليه ضوابط آسانسورها بايد ضوابط و مقررات زير نيز رعايت گردد ،سوم و چهارم)

  
شود در طبقات براي  ولي توصيه مي ،متر باشد ميلي 800طبقات حداقل بايد  رِعرض د  15-2-3-1

  هاي آسانسور هاي جداساز چاه خطوط شاقولي و ديواره  3-9-2-2- 15شكل 
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  متر انتخاب شود. ميلي 900اين نوع آسانسور، از نوع اتوماتيك و با عرض 
  

  ورودي اصلي بايد بدون مانع يا شيب تند باشد. صادرِ آسانسور مخصو  مسير دسترسي به  15-2-3-2
  

 1400حداقل عمق متر و  ميلي 1100هاي عمومي  حداقل عرض كابين در ساختمان  15-2-3-3
  متر باشد. ميلي

  
متر نصب شود،  ميلي 900حداقل يك دستگيره روي يك ديواره كابين در ارتفاع   15-2-3-4

متر و فاصله آن از ديوار  ميلي 10متر با شعاع انحناي  ميلي 45تا  30سطح مقطع اين دستگيره بين 
  متر باشد. ميلي 35كابين حداقل 

  
تعبيه صندلي تاشو براي نشستن افراد ناتوان در داخل كابين  ز بهكه نيا در صورتي  15-2-3-5

متر عرض داشته باشد و در  ميلي 400 و متر عمق ميلي 300باشد نشيمن اين صندلي بايد حداقل 
  كيلوگرم بار را تحمل نمايد. 100و حداقل  شود متري از كف كابين نصب ميلي 500ارتفاع 

  
  متر باشد. ميلي  10حداكثر رواداري توقف در تراز طبقه   15-2-3-6
  

ثانيه قابل  20تا  2در، متناسب با نوع كاربري توسط افراد ناتوان، از  زمان باز ماندنِ  15-2-3-7
  تنظيم باشد.

  
كنار درِ آسانسور حداقل يك شستي احضار و در الزم است در آسانسورهاي تكي   15-2-3-8

   .گرددآسانسورهاي گروهي كه روبروي هم هستند در هر ديوار تعبيه 
  

طبقه مورد نظر و شروع باز شدن در طبقه با صداي  رسيدن آسانسور بهالزم است   15-2-3-9
  بل باشد، اعالم گردد. دسي 65تا  35زنگي كه شدت صوتي آن قابل تنظيم از 
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دهنده جهت حركت آسانسور در داخل كابين، بايد جهت حركت   عالوه بر وجود نشان  15-2-3-10
هاي صوتي منقطع تكي براي نشان  بدين منظور سيگنال .م صوتي نيز مشخص شودئصورت عال به

سمت پايين در داخل  سمت باال و دوتايي براي نشان دادن جهت حركت به دادن جهت حركت به
  كابين پخش شود.

  
  هاي آسانسورهاي هيدروليك ويژگي  4- 15-2
كه سيستم از نوع مستقيم باشد جك بايد داراي شير اطمينان مخصوص  در صورتي  15-2-4-1

تدابير ايمني براي  ،كه از نوع غيرمستقيم باشد عالوه بر شير اطمينان مخصوص باشد. در صورتي
 6303- 2شماره  پيشگيري از سقوط آسانسور در اثر پاره شدن سيم بكسل مطابق استاندارد

  در نظر گرفته شود.ي استاندارد ايران سازمان ملّ
  

نحوي  كار رود بايد به جايي كابين به كه بيش از يك جك براي جابه در صورتي  15-2-4-2
  غن آنها همواره يكسان باشد.همديگر مرتبط شوند كه فشار رو به
  

حفر چاه جهت استقرار  كه آسانسور هيدروليك از نوعي باشد كه نياز به در صورتي  15-2-4-3
  عمل آيد. بيني الزم جهت حفر اين چاه به بايد پيش ،جك باشد (چاه جك)

  
 25و با دقت شاقولي  باشدنفوذ آب مقاوم  چاه جك (در صورت وجود) بايد نسبت به  15-2-4-4

  متر اجرا گردد. 3متر در ارتفاع  ميلي
  

جايي كه براي آسانسورهاي كششي  ساير الزامات مانند محاسبه تعداد، ظرفيت، جابه  15-2-4-5
 باشد. االجرا مي مقرر شده، براي آسانسورهاي هيدروليك نيز الزم
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  الزامات آسانسورهاي حمل خودرو  5- 15-2
عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات  آسانسورهاي خودروبر به تعبيه  15-2-5-1

  باشد. هاي مسكوني، تجاري، اداري و عمومي ممنوع مي پاركينگ كليه ساختمان
  

هايي كه طبقات پاركينگ در كنار ساختمان  هاي طبقاتي و ساختمان در پاركينگ  15-2-5-2
باشد. در اين شرايط تعداد مورد نياز آسانسور بايد  مي قرار دارند، تعبيه آسانسورهاي خودروبر مجاز

  .آسانسور الزامي است) 2اساس محاسبات ترافيكي آن تعيين شود (تعبيه حداقل  بر
  

دهي كامل آسانسورهاي خودروبر  منظور سرويس تأمين نيروي برق ثانويه (ژنراتور) به   15-2-5-3
  الزامي است.

  
در آنها تعبيه آسانسور حمل خودرو ) 2ـ5ـ2ـ15( بق بنداطمهايي كه در ساختمان  15-2-5-4

هاي خروج،  درخصوص راه مقررات ملي ساختمان رعايت مقررات مبحث سوم ،ممنوع نشده است
  هاي اطفاي حريق و... الزامي است.هاي اعالم حريق اتوماتيك و دستي، سيستم سيستم

  
هاي مكنده  تعبيه فن ،اگزوز خودروهامنظور تخليه گاز و دودهاي خروجي از  به  15-2-5-5

  متناسب با حجم كابين در سقف كابين و در باالي چاه آسانسور الزامي است.
  

كابين آسانسورهاي خودروبر بايد داراي درِ اتوماتيك با سيستم محركه مجزا باشد و   15-2-5-6
  درهاي طبقات نيز از نوع اتوماتيك انتخاب شوند.

  
بايد دو شستي احضار در دو سمت ديواره كابين نصب شود. محل  در هر كابين  15-2-5-7

اي باشد كه راننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت  گونه ها بايد به قرارگيري اين شستي
  هاي طبقات و كليدهاي توقف اضطراري را دارا باشد. دكمه امكان دسترسي به
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بعدي در ورودي(هاي) كابين  دوبعدي يا سه اي استفاده از چشم الكترونيكي پرده  15-2-5-8
  الزامي است.

  
  سيستم تراز طبقه مجدد مجهز باشد. آسانسور حمل خودرو بايد به  15-2-5-9
  

  گيري آزمايش و تحويل  6- 15-2
ها نصب، راه اندازي و تحويل مطابق ضوابط اين مقررات در ساختمانبايد  آسانسور  15-2-6-1

 هايبه شماره ي استاندارد ايرانملّسازمان مطابق ضوابط گردد و قطعات منفصله و يا مونتاژ شده آن 
  ساخته شده باشند. 6303-2و  1-6303
  

اندازي بايد توسط متخصصان صاحب صالحيت آزمايش و  پس از نصب و راه آسانسور  15-2-6-2
گيري مانع از ضمانت شركت سازنده، فروشنده و نصاب آسانسور  تحويلتحويل گرفته شود. اين 

  نخواهد بود.
  

عقد قرارداد نگهداري مناسب، با اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت در حين   15-2-6-3
برداري، همواره الزامي است، در غير اين صورت مسئوليت آسانسور با كارفرما يا بهره بردار بهره

  اي پاسخگو باشند.بود و بايد در قبال هر حادثهساختمان خواهد 
  

هاي برداري، الزم است كليه وروديهنگام بازديد يا تعمير آسانسور در دوره بهره  15-2-6-4
آسانسور در طبقات مختلف توسط سرويس كار مجاز ساختمان مسدود گردد. مسدود نمودن 

ي ساختمان مطابق با مبحث بيستم مقررات ملّهاي مذكور الزم است با عالئم هشدار دهنده ورودي
  انجام گيرد.

  الزامي است: نيز رعايت نكات زير ،عالوه بر مواردي كه قبالً ذكر شد گيري آسانسور هنگام تحويل
كابين بايد در تراز هر طبقه توقف نمايد و در حين ورود و خروج مسافر يا بار در آن   2-6-4-1- 15

  تراز باقي بماند.
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  متر بيشتر شود. ميلي  20رواداري توقف كابين از سطح تراز ورودي نبايد از   2-6-4-2- 15
دليل ظرفيت سنگين و يا ارتفاع زياد و يا هر دليل ديگر كابين بعد  كه به در صورتي  2-6-4-3- 15

تراز ن و بار، تغيير سطح دهد و از رواداري مجاز تجاوز نمايد بايد مكانيزم ااز كم يا زياد شدن مسافر
  سيستم اضافه شود. طبقه شدن مجدد به

و باشد سمت باال يا پايين لرزش يا تكان داشته   كابين نبايد هنگام حركت به  2-6-4-4- 15
  صداهاي سايش يا غيرمعمول بدهد.

سيستم محركه آسانسور بايد كمترين لرزش و صدا را داشته باشد و با باالنس   2-6-4-5- 15
سازه ساختمان  وجود آمدن و انتقال اين موارد به گيرهاي مناسب از به لرزهكردن صحيح و نصب 

  جلوگيري شده باشد.
ترين طبقه رسانيد تا نزديك  طور دستي كابين را به در مواقع قطع برق، بايد بتوان به  2-6-4-6- 15

  مسافران خارج شوند، دستورالعمل نحوة عملكرد بايد در موتورخانه نصب باشد.
كابين و درهاي طبقات در هنگام بسته بودن بايد كامالً محدوده بازشوي ورودي  درِ  2-6-4-7- 15

  را پوشش داده و قفل شوند (قفل ايمني).
ترين  پايين در كابين (در صورت وجود) هاي زنگ اخبار و توقف اضطراري دكمه  2-6-4-8- 15

 1370متر نصب شوند و باالترين دكمه نبايد بيش از  ميلي 890دكمه بوده و در ارتفاعي برابر با 
  متر از كف كابين ارتفاع داشته باشد. ميلي

المقدور  تيحباطري قابل شارژ باشد و   بايد مجهز به (در صورت وجود) زنگ اخبار  2-6-4-9- 15
  نگهباني نيز فراهم گردد.امكان نصب زنگ كمكي در اتاق 

...) در كابين نصب يا (تلفن  هاي عمومي بايد وسيله مكالمه دوطرفه در ساختمان  2-6-4-10- 15
  .)شود اين وسيله در كليه آسانسورها نصب شود توصيه مي(شود 

پنجره مرئي شوند تا بودن كابين در طبقه  درهاي لواليي طبقات بايد مجهز به  2-6-4-11- 15
 ي يا استانداردهايشود. كيفيت و ابعاد اين پنجره و شيشه بايد طبق ضوابط استانداردهاي ملّمشخص 
  المللي باشد. معتبر بين

  الزامي است.باز  درِدر حين حركت يا با طور دائم  به  روشن بودن داخل كابين  2-6-4-12- 15
  الزامي است. داراي درتعبيه هواكش براي كابين   2-6-4-13- 15



 زدهمپان بحثم

36 

(آسانسورهاي باري ويژه) بايد لبه ايمني مجهز  فاقد در باشدكه كابين  در صورتي  2-6-4-14- 15
 بايد يچ و حداقل يك چشم الكترونيكي در آستانه ورودي كابين نصب شود. عالوه بر آنئميكروسو  به

  6303- 2و  6303- 1هاي ايران به شماره استانداردي با ضوابط سازمان ملّمطابق  ،كليه شرايط ايمني
  .گرددرعايت 

هاي راهنماي آسانسور بايد از جنس فوالد مخصوص بوده و استحكام و  ريل  2-6-4-15- 15
  درستي انتخاب و نصب آنها توسط شركت آسانسوري تضمين شده باشند.

مطابق پيوست  آسانسور  گيري آسانسور بايد شناسنامه مربوطه به در موقع تحويل  2-6-4-16- 15
يت شركت نگهدارنده برسد تا ور  دريافت شود و در هر قرارداد نگهداري، اين شناسنامه به 1شماره 

  اطالعات آن شناسنامه اضافه گردد.   آخرين تغييرات اساسي در آسانسور به
در عقب با سطحي صاف با  حاًهاي كابين، ترجي اي بر روي يكي از ديواره دستگيره  2-6-4-17- 15

  متر از كف كابين نصب شود. ميلي 900متر از ديواره و در ارتفاع  ميلي 20اي حداقل  فاصله
هاي  شدت روشنايي بر روي دكمه ،شوند وقتي كه درِ كابين و درِ طبقات باز مي  2-6-4-18- 15

  بايد دايمي باشد. لوكس كمتر باشد و اين روشنايي 50كنترل كابين و يا راهروها، نبايد از 
گير  بر و آسانسورهاي حمل بار، نصب يك يا دو رديف ضربه در آسانسورهاي تخت  2-6-4-19- 15

  هاي كابين الزامي است. روي تمام ديواره
متر  ميلي 1800ها و نشانگرهاي كابين نبايد بيش از  حداكثر ارتفاع باالترين دكمه  2-6-4-20- 15

متر خواهند داشت. نشانگر قابل رؤيتي  ميلي 18اي برابر  جهت، اندازه هدهند هاي نشان باشد. دكمه
بايد وجود براي هر آسانسور، ها يا كنار آنها  نشان دادن تقاضاي مسافر ثبت شده روي دكمه جهت

  اين تقاضا بايد خاموش شده يا تغيير رنگ دهد. داشته باشد و پس از جواب دادن به
جز طبقه ورودي اصلي، يك عالمت تصويري با طرح استاندارد  در كليه طبقات به  2-6-4-21- 15

 سوزي از آسانسور دهد كه در مواقع آتش شده در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان مي
  استفاده نشود و راه پله خروجي و اضطراري را نشان دهد.

اتصال زمين مناسبي براي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم همبندي   2-6-4-22- 15
هاي آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن، مطابق مفاد مقررات مبحث  ولتاژ كردن جهت ريل براي هم
  ي ساختمان در نظر گرفته شود.مقررات ملّسيزدهم 
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آسانسور مورد هر دليلي قبل از تكميل سيستم  كه ساختمان به در صورتي  2-6-4-23- 15
چاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر  برداري قرار گيرد، بايد تمام نقاط دسترسي به بهره

  سقوط حفاظت شوند.
  

  حفاظت در مقابل آتش  7- 15-2
توانند نقش حياتي در تخليه ساختمان و نجات افراد  ها، آسانسورها مي ساختمان  سوزي آتش هنگام

شود كه از آسانسورها هنگام  كه هميشه اين پيغام در آسانسورها نصب مي داشته باشند در حالي
سوزي استفاده نشود. هنگام وقوع حريق در تمام يا قسمتي از ساختمان مشكالت تخليه  آتش

در مواقع استفاده از آسانسور همين منظور  آيد. به راي سالمندان و بيماران پيش ميب اًخصوص
ها قرار گيرد تا  نشان صالح يا آتشآسانسور در اختيار افراد ذي در صورتي مجاز است كه سوزي آتش

  بتوانند با راندمان بيشتر، عمليات تخليه را انجام دهند.
  

ها  محافظت ساختمان"ي ساختمان تحت عنوان مقررات ملّرعايت مفاد مبحث سوم   1- 15-2-7
  باشد. االجرا مي  الزم "در برابر حريق

  
كند و لذا راهرو طبقات بايد توسط  عنوان يك كانال هوايي عمل مي چاه آسانسور به  2- 15-2-7

چاه آسانسور و عمل نمودن چاه  درهاي ضدگسترش حريق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به
  عنوان دودكش جلوگيري شود. انسور بهآس
  

سوزي، اتصال  كابل تغذيه برق براي آسانسور بايد مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش  3- 15-2-7
هايي از  عمل فيوزها يا كليدهاي حفاظتي ديگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمت برق منجر به

  باشد.ساختمان شوند، سيستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال 
  

همكف داكت هوايي خاصي براي چاه آسانسور  هترين نقطه و يا در طبق در پايين  4- 15-2-7
تهويه هواي تازه از داكت  ،چاه آسانسور سوزي و نفوذ دود به طراحي و ساخته شود تا در مواقع آتش

  ممكن باشد.
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چاه آسانسور  انات بهنحوي محفوظ شود تا از ورود انسان و يا حيو  داكت فوق بايد به  5- 15-2-7
  جلوگيري شود.

  
 (با توجه به ضوابطبيني سيستم اعالم حريق در ساختمان  پيشبه  الزامدر صورت    6- 15-2-7

سيستم  حسگرهاي، نصب )نشاني و غيره ي ساختمان يا ضوابط سازمان آتشساير مباحث مقررات ملّ
موتورخانه آسانسور و  اعالم حريق در فضاهاي موتورخانه آسانسور، چاه آسانسور، راهرو و ورودي به
از مركز هر  حسگرهاراهرو جلوي درِ طبقات آسانسور الزامي است. حداكثر فاصلة افقي نصب اين 

كنترل (پانل  از طريق تابلو حسگرها. اين استمتر  5/1(مركز در طبقات)  برابر  بازشو آسانسور
كه حسگرهاي  در صورتي .گردند سيستم كنترل آسانسور مرتبط مي كنترل) سيستم اعالم حريق به

ورودي يا طبقه از  ه جز طبق يك از طبقات به درِ آسانسور نبايد در هيچ ،الذكر فعال شوند فوق
ساختمان مشخص  اي كه توسط افراد مسئول طبقه تعريف شده باز شود. تمام آسانسورها بايد به پيش
  نشان) را دارا باشند. صورت دستي (كليد آتش شود منتقل شوند و قابليت كنترل به مي
  

باشد  شرطي مجاز مي نشاني در موتورخانه آسانسور به استفاده از هر نوع وسايل آتش  7- 15-2-7
  .اين تجهيزات براي اطفاي حريق ناشي از آسانسور به كار روندكه 

  
كردن و يا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و يا غيرقابل اشتعال در چاه انبار   8- 15-2-7

  باشد. آسانسور، موتورخانه و يا چاهك آسانسور ممنوع مي
  

بندي شده باشند،  آتش درجه هاي چاه آسانسور از نظر مقاومت به كه ديواره در صورتي  9- 15-2-7
  بندي را دارا باشند. قل نصف آن درجهبايد درهاي لواليي همان درجه و درهاي اتوماتيك حدا

  
  برق اضطراري  8- 15-2

كه وجود برق اضطراري براي يك ساختمان ضروري باشد بايد حداقل يك آسانسور از هر  در صورتي
گروه آسانسور در ساختمان از برق اضطراري تغذيه گردد و اين خط تغذيه بايد بتواند هريك از 

  د.صورت خودكار فعال شو تم بايد بهتغذيه نمايد. اين سيسانتخاب  آسانسورهاي ديگر را به
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  رو متحركو پياده برقيكانپل   15-3
  

  اوليه طراحي الزامات  15-3-1
هاي  و اطالعات تكميلي اخذ شده از شركت اين بخشمهندسين طراح بايد با استفاده از اطالعات 

اقدام نمايند  برقي كاند، ظرفيت و مكان صحيح قرارگيري پلاانتخاب نوع، تعد معتبر سازنده نسبت به
  باشد. عهدة آنان مي و مسئوليت هرگونه اشتباهي درخصوص موارد ذكرشده به

  
گيرد تعبيه مين از آنجا صورت اكه بيشترين تردد مسافربايد در محلي  پلكان برقي  1- 15-3-1

تر  سطح باالتر يا پايين و بدون بروز اغتشاش در مسير حركت عادي آن طبقه، افراد را به گردد،
هدايت  برقيپلكانسمت  م مناسبي افراد بهئعدم امكان رؤيت بايد با عالمنتقل نمايد. در صورت 

  شوند.
  

نحوي  به ،شود غيرمحصور مناسبي در نظر گرفتهاي فض برقيپلكاندر ابتدا و انتهاي  2- 15-3-1
مسير حركت خود ادامه داده از ازدحام در قسمت ورودي و خروجي   راحتي به ن بهاكه مسافر

 80ها به عالوه ي بيروني دستگيرهبه اندازه فاصله لبه جلوگيري شود. حداقل عرض اين فضا بايد
متر باشد (شكل  5/2انتهاي دستگيره حداقل بيشتر بوده و عمق آن از متر از هر طرف ميلي

متر باشد حداقل عرض بايد دو برابر فاصله بين مركز دو  2كه عمق  در صورتي ،)2ـ1ـ3ـ15
  دستگيره باشد.
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هاي الزم جهت  بيني بايد پيش رو متحركو پياده برقيپلكاندر طراحي محل نصب   15-3-2-4
مدنظر قرار گيرد، ابعاد و ارتفاع چاهك  رو متحركو پياده برقيپلكانچاهك متناسب با نوع و ارتفاع 

  گردد. طراحي مي رو متحركو پياده پلكان برقيهاي سازنده  هاي شركت مذكور طبق جدول
  

  بر سازه ساختمان رو متحركو پياده برقيپلكانتأثيرات   15-3-3
 رو متحركو پياده برقيپلكاننيروهاي استاتيكي و ديناميكي ناشي از وزن و حركت   15-3-3-1

  بايد در محاسبه و طراحي سازه ساختمان مورد نظر قرار گيرند.
  

بايد در محاسبه و طراحي سازه برقي پلكانتأثيرات ديناميكي ناشي از ارتعاش موتور   15-3-3-2
  در نظر گرفته شود.رو متحرك پيادهو برقي پلكانساختمان و سازه نگهدارنده 

  

  رو متحركو پياده پلكان برقيمشخصات فني   15-3-4
بايد قابليت حركت در دو جهت پايين و باال را داشته رو متحرك و پيادهبرقي پلكان  1- 15-3-4

 برقيپلكانعهدة تكنسين مقيم و مسئول  باشد. تغيير جهت حركت پس از تخليه كامل افراد به
  باشد. جهت حركت نبايد توسط مسافرين قابل تغيير باشد. مي

  
پله تخت در ورودي و خروجي جهت  4و حداكثر  2بايد حداقل برقي پلكان در  2- 15-3-4

متر باشد تعبيه  6بيش از برقي پلكانكه ارتفاع  بيني گردد. در صورتي تسهيل پياده شدن افراد پيش
  الزامي است. برقي پلكانپله تخت در ورودي و خروجي  3
  

بايد در دو طرف وجود داشته باشند. جنس رو متحرك و پيادهبرقي پلكانهاي  نرده  3- 15-3-4
ها شيشه باشد بايد از نوع شيشه  كه جنس اين ديواره در صورتي .هاي آنها معموالً فلز است ديواره

  متر ضخامت باشد. ميلي 6ايمني با مقاومت مكانيكي كافي و حداقل 
  

متر  ميلي 300سطح افقي طبقات حداقل  هاي هر دو طرف بايد پس از رسيدن به نرده  4- 15-3-4
  ادامه يابند.
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پله يا تسمه  شيارهايهاي متناسب با شكل  شانه ثابت فلزي قابل تنظيم، با دندانه   5- 15-3-4
  صورت ثابت بايد نصب گردد. در قسمت ورودي و خروجي به

  
جهت حركت پله بوده و  طرف پله بايد متحرك و هم هاي دو نردهدستگيره روي   6- 15-3-4

  درصد باشد.  2سرعت حركت آن برابر سرعت حركت پله با رواداري حداكثر 
  

هاي خارجي دستگيره و ديواره يا مانع اطراف (در صورت وجود)  فاصله بين كناره  7- 15-3-4
  متر باشد. ميلي 80نبايد كمتر از 

  
متر  ميلي 5ها و حفاظ كناري آنها نبايد بيش از  ها و يا فاصله بين پله بين پلهفاصله   8- 15-3-4

  باشد.
  

 برقيپلكانجويي انرژي و جلوگيري از استهالك  ترافيك جهت صرفه هاي كم در مكان  9ـ 15-3-4
الزم است با استفاده از چشم الكترونيك و يا حسگرهاي مكانيكي سيستمي  ،رو متحركو پياده
از سرعت حركت دستگاه كاسته شده و يا  ،گردد كه در بازه هاي زماني عدم استفاده افرادتعبيه 

 متوقف گردد.

  
  هاي فني و ايمني حفاظت  15-3-5
  محافظ نصب گردد. پلكان برقيگوشه زير سقف طبقه فوقاني و  الزم است در  15-3-5-1
  

 هاي عملكرد كليه سيستم  نسبت بهروهاي متحرك و پيادهبرقي پلكاناندازي  قبل از راه  15-3-5-2
  ايمني بايد اطمينان حاصل نمود.

  
طرف پله بايد محافظ دست يا  هاي دو نرده  در محل ورود و خروج دستگيره به  15-3-5-3

  انگشت يا اشياي خارجي تعبيه نمود.
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ي استانداردهاي ملّسيستم ترمز مطابق با  بايد به روهاي متحركو پيادهبرقي پلكان  15-3-5-4
د و در صورت بروز نالمللي مجهز باش (در صورت وجود) يا استانداردهاي معتبر بينبرقي پلكان

طور خودكار  صورت آرام حركت پله را به بايد فعال گردد و بهبرقي پلكانهرگونه خطاي برقي، ترمز 
  متوقف نمايد.

  
كننده مكانيكي سرعت (گاورنر) جهت تشخيص ازدياد يا كاهش سرعت مجاز  كنترل  15-3-5-5

  بيني گردد. پيش روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانبايد در ساختار 
  

دكمه قرمز رنگ  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانجهت توقف اضطراري حركت   15-3-5-6
بايد  روهاي متحركپياده و برقي پلكانقابل رؤيتي در گوشه پايين سمت راست ورودي و خروجي 

هاي اضطراري اضافي نصب روهاي متحرك با طول زياد بايد دگمهو پيادهبرقي پلكاندر  نصب گردد.
متر  40رو متحرك متر و در پياده 30اي كه حداكثر فاصله بين آنها در پلكان برقي شود به گونه

  باشد.
  

اي و  ها و صفحه شانه ها يا بين پله در هنگام شكستن پله، گير كردن مانعي بين پله  15-3-5-7
  جداگانه حركت پله متوقف گردد. حسگرهايوسيلة  بايد به به يكديگرها  پاره شدن زنجير اتصال پله

  
متر نبايد كمتر باشد.  ميلي 10متر و عمق آن از  ميلي 7تا  5عرض شيار هر پله از   15-3-5-8

  پله بايد مانع ليز خوردن افراد شود. سطح
  

  باشد. متر مي 38/0عمق  حداقل متر و 24/0حداكثر ارتفاع هر پله   15-3-5-9
  

بايد در كليه ساعات كاركرد با  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكاناجزاي  سراسر  15-3-5-10
  لوكس روشن شود. 54روشنايي يكنواخت بيش از 
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بايد تابلوهاي قابل  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكاندر سطح ورودي و خروجي   15-3-5-11
  رؤيت و مقاومي حاوي نكات ايمني و هشداردهنده زير نصب شوند:

  ،توجه-الف
  ،مخصوص عبور افراد -ب
  ،مواظب كودكان خود باشيد -پ
  ، وها را بگيريد دستگيره -ت
  ها تكيه نكنيد. كناره به -ث
  

بازرسي يا تعمير دارند   كه نياز به روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانتمام فضاهاي   15-3-5-12
  بايد داراي درهايي باشند كه در شرايط عادي بسته باشند.

  
  حفاظت در مقابل آتش  15-3-6
 ي ساختمانرعايت مقررات مبحث سوم مقررات ملّعالوه بر رعايت مقررات اين بخش   15-3-6-1

  باشد. الزامي مي در خصوص حفاظت در برابر آتش
  

بايد از مواد مقاوم  روهاي متحركو پياده پلكان برقيهاي اصلي  ها و زيرمهاري كناره  15-3-6-2
  حريق ساخته شوند. به
  

توان در نقاط باز دو طبقه درهايي را تعبيه  هاي آتش يا دود مي براي جلوگيري از نفوذ شعله :تبصره
محض رسيدن مسافران  نحوي ساخته شوند كه به نمود. در اين صورت بايد اين درها به

  هر دو طرف قابل باز شدن باشند. راحتي به به
  

، قبل از روشن شدن توصيه فوقبيان شده در در صورت وجود درهاي ضدحريق   15-3-6-3
، مسئول مربوطه بايد از قفل نبودن اين درها اطمينان حاصل روهاي متحركو پيادهبرقي پلكان
  نمايد.
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تعبيه  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانكه سيستم اعالم حريق در اطراف  در صورتي  15-3-6-4
مرتبط باشد  روهاي متحركپياده وبرقي پلكانسيستم كنترل  نحوي به گردد به شده باشد توصيه مي

ساختمان متوقف   جهت با ورود افراد به هم روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانكه هنگام عملكرد آنها، 
و پيادهبرقي پلكانپس از خروج كامل افراد از (نشاني  شده و در صورت صالحديد مسئوالن آتش

توسط افراد مسئول در جهت تخليه افراد از ساختمان روها و پيادهها  كانكليه پل )،روهاي متحرك
  تغيير جهت داده و حركت نمايند.

  
  گيري و نگهداري تحويل  15-3-7
ها مطابق ضوابط اين مقررات در ساختمانبايد  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكان  15-3-7-1

استاندارد ي سازمان ملّمطابق ضوابط نصب و راه اندازي گردد و قطعات منفصله و يا مونتاژ شده آن 
  شده باشند.بازرسي فني  پس از نصب و شده ساخته 6303-1به شماره ايران 

  
پس از  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانمسئوليت كاركرد صحيح، ايمن و مداوم   15-3-7-2

ن يا امهندسباشد، ولي  ر فروشنده آن ميشركت سازنده يا پيمانكا هعهد اندازي به نصب و راه
برداري يا كارفرما بايد طبق مفاد اين مقررات و ساير موارد ايمني و فني مندرج در  ن بهرهمسئوال

اين زمينه مسئوليت را تحويل بگيرند و در  روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانمشخصات فروشنده، 
  دارند.

  
كه هريك از موارد مندرج در اين مقررات توسط فروشنده يا سازنده  در صورتي  15-3-7-3

، هر كدام در حوزه و يا  موارد ساختماني رعايت نشده باشد روهاي متحركو پياده برقيپلكان
برداري از گيري و بهرهمسئوليت خود موظف به رفع مغايرت بوده و تا زمان رفع اين موارد تحويل

   پياده رو متحرك امكان پذير نخواهد بود.و برقي پلكان
  

هاي  و سرويس، نگهداري روهاي متحركو پيادهبرقي پلكانگيري  پس از تحويل  15-3-7-4
اشكال ناشي از عدم سرويس  صالح گذاشته شود. هرگونههاي ذي شركت هعهد منظم آن بايد به
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ن مسئوال هعهد نگهداري، مسئوليت بهقرارداد باشد و در صورت عدم عقد  نگهدارنده مي هعهد به
  باشد. ساختمان يا نمايندگان قانوني آنها مي
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  1 پيوست

  رو متحركادهيو پ يبرقاطالعات و مدارك فني آسانسور، پلكان
  

زير باشد و به به شرح رو متحرك بايد داراي مدارك فني پياده يا برقيدستگاه آسانسور، پلكانهر 
  :مسئولين ساختمان تحويل گردد

)، مدل دستگاه، صورت وجود و نشاني نماينده (در مشامل نام و نشاني كامل سازنده، نا پالك: -1
 اهده و خواندن باشد.ششماره سريال و سال ساخت. اين پالك بايد به آساني قابل م

 هاي ارائه شده در پايان همين پيوستمانند نمونه هاي فني:شناسنامه -2

 هاي عمومي برقيبا قيد نيروهاي وارده و نقشه هاي اجرايي:نقشه -3

 ياستانداردهاي ملّضوابط طابق هاي مربوط به اجزا مهاي فني و گواهيتاييديه -4

گواهي بازرسي فني صادره از طرف شركت بازرسي معتبر كه پس از نصب، راه اندازي، آزمايش و  -5
 بايد داخل كابين آسانسور. پالك گواهي بازرسي فني گرددي صادر ميتاييد بر مبناي استاندارد ملّ

 نيز نصب گردد.

 نگهداري قرارداد سرويس و -6

هاي سرويس، نگهداري، بازرسي : در اين كتابچه دستورالعملبرداريل بهرهكتابچه دستورالعم -7
اي بايد به زبان فارسي و انگليسي آمده باشد. اطالعات ارائه شده در اين هاي دورهو آزمايش

االمكان در قالب شكل، نمودار يا جدول ارائه شده باشد. جهت استفاده دستورالعمل بايد حتي
 رائه شده بايد از جنس بادوام ساخته شده باشد.طوالني مدت كتابچه ا
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هاي ايمني كه نياز به اقدام فوري دارند، بايد به راحتي در دسترس افراد صاحب تورالعملدس -8
ها بايد تا حد صالحيت باشند تا در مواقع لزوم بتوان به آنها رجوع نمود. متن اين دستورالعمل

 ممكن ساده و مختصر تدوين شده باشد.
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  .............................................................  نحوه اعالم خطر:           ........................................روشنايي كابين: 
  تجهيزات داخل چاه:  

  ................................................ريل كابين: 
  ....................................................................ها:  تعداد ريل            ...................................................ريل وزنه: 

  .........................................  نام كارخانه و كشور سازنده: ...............................سيم بكسل: نوع و نحوه بافت: 
  ...........................................................طول هر رشته:     ...............................................................تعداد رشته: 

  ...............................طول و تعداد رشته:  ..................................... تراول كابل: نام كارخانه و كشور سازنده:
  هاي تعادل: مشخصات كادر وزنه و وزنه

  گير كابين: مشخصات و نوع ضربه
  نه تعادل:مشخصات و نوع وز
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  تجهيزات برقي و ايمني: 
  ولت ................................. ولتاژ:  ............................................................نام و كشور سازنده سيستم محركه: 

  كيلووات ......................................................................  قدرت:  ............................................................تعداد فاز: 
  ولت ..........................................................................ولتاژ فن:   .........................................نوع و تعداد فاز فن: 

  ................................نام كشور سازنده گيربكس (درصورت وجود):   ..................................... شماره سريال:
  ............................................  شماره سريال: .................................................نوع گيربكس (در صورت وجود): 

  ولت ................................................... ولتاژ: ..............................................................نوع ترمز موتور گيربكس: 
            ميكروپروسسور           اي  مشخصات تابلوي فرمان: رله

  .........................................................ساير انواع: 
  .........................................................هاي تابلو:  كليه حفاظت ذكر

  ......................................................... مشخصات فني تابلو:
  ...............................................  شماره سريال: ........................................................نام و كشور سازنده: گاورنر: 

  ......................................................... نوع سوييچ ايمني:
  ................................................  كيلوگرم ـ نوع سوييچ ايمني:.................................  فلكه و وزنه گاورنر: وزن:

  .................................................نوع پاراشوت:  ...................................................پاراشوت: نام و كشور سازنده: 
  .............................................................نوع سوييچ ايمني:  .........................................................شماره سريال: 

  ......................................................... هاي طبقات: نوع در در
  .........................................................موارد ديگر:      باال      راست      بازشوي در: چپ 

  متر ميلي ..........................................................متر ـ ارتفاع  ميلي ............................................................عرض: 
  چاه آسانسور:
  متر ميلي ...........................................................متر ـ عمق:  ميلي .................................................ابعاد: عرض: 

  متر ميلي ........................... متر ـ ارتفاع اورهد (باالسري): ميلي ............................................ارتفاع چاهك: 
  .........................................................هاي اضطراري يا بازرسي:  محل دريچه

  ساير انواع   داخل چاه   پايين ـ زير   پايين ـ كنار   باال ـ كنار   باال  خانه :موتور
  متر ميلي ................................................متر ـ عمق:  ميلي ........................................ابعاد موتورخانه: عرض: 

  متر ميلي.......... فاع از كف استقرار موتور گيربكس (در صورت وجود) متر ـ ارت ميلي..... ارتفاع از كف: 
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  پلكان برقي/پياده رو متحركنمونه شناسنامه اطالعاتي (فني) 
  
 :نام كارخانه سازنده با نشاني كامل -1

 :نام نماينده (در صورت وجود) با نشاني كامل -2

 .....................: سال ساخت ...................................: ره سريال..................................... شما: مدل دستگاه -3

 نوع كاربري -4

   مخصوص محيط روباز (در معرض تغييرات آب و هوا)    خيلي پركار    پركار    تجاري
 مترميلي ....................................: ارتفاع -5

 متر بر ثانيه ......................: اسميسرعت  -6

 درجه ..........................: يبزاويه ش -7

 مترميلي............................: پهناي پله -8

 ........................: .....................گيربكس: نام و كشور سازنده سيستم محركه موتور -9

 ...........................: استاندارد -10

 كيلوگرم...................................: وزن -11

 .......................... : ر ساختمان در هر دو سر و در تكيه گاه مياني (در صورت وجود)نيروهاي وارد ب -12

 ...........................: مشخصات تابلو فرمان -13

 .................................: نوع كنترل سرعت -14
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  آسانسور ابعادي هاي جدول   2 پيوست
  

ست. اين ا در اين قسمت ابعاد پيشنهادي چاه، چاهك، موتورخانه و كابين آسانسـور ذكر گرديـده
هاي دسته اول تا چهارم و آسانسورهاي حمل خودرو  آسانسورهاي ساختمان جدول مربوط به

  باشد. مي
دهد.  متر بر ثانيه را پيشنهاد مي 5/2تا سرعت ها ابعاد برخي از آسانسورها  اين جدول توضيحات:

ها و مشاورين  شركت هاي باالتر و انواع ديگر آسانسورها بايد از سرعت ابعاد مربوط به
متر بر ثانيه فقط براي آسانسورهاي  4/0صاحب صالحيت اخذ گردد. سرعت 

متر بر ثانيه فقط براي آسانسورهاي كششي  5/2و  6/1هاي  هيدروليك و سرعت
  رود. كار مي الكتريكي به

  
رود. ظرفيت  مي كيلوگرم فقط براي انتقال عـادي مسافريـن به كار 450و  300، 375آسانسورهاي 

هاي  كيلوگرم در ساختمان 1000جايي افراد با صندلي چرخدار و آسانسور  كيلوگرم براي جابه 600
  دا شدن كاربرد دارد.هاي قابل ج ها براي حمل برانكارد با دسته مسكوني و بيمارستان

بيمارستاني و  هاي بيمارستاني در مراكز كيلوگرم بـراي حمل تخت 2000و  1600آسانسورهاي 
همراه مسافرين و  كيلوگرم براي حمل تخت بيمارستاني به 2500رود و ظرفيت  كار مي درماني به

  وسايل پزشكي كاربرد دارد.
  آسانسورهاي كنار هم داراي چاه مشترك

ها  عالوه ضخامت ديواره هاي هر آسانسور به كل چاه مشترك برابر با مجموع عرض چاه ـ عرض الف
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  هاي جداكننده است. يا سازه
  باشد. مي ـ ارتفاع چاهك برابر با ارتفاع سريعترين آسانسور موجود در چاه مشترك ب
اع باالسري براي ـ حداقل ارتفاع كف آخرين توقف تا زير سقف موتورخانه (باالسري) برابر با ارتفـ ج

  باشد. سريعترين آسانسور موجود در چاه مشترك مي
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جدول 
1  

   
ك،ارتفاع كابين ودرب

اندازه هاي ارتفاع باالسري، ارتفاع چاه
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جدول 
1   

ادامه
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  اندازه موتورخانه   2جدول 
  (جرم) اسميظرفيت 

 سرعت
 Vnاسمي

(m/s) 

كيلو به 1800  
 كيلو 2000

d4× b4  

كيلو به1275
 كيلو 1600

d4× b4  

كيلو به800
 كيلو 1000

d4× b4  

كيلو به 320
 كيلو 630

d4× b4  
موتور خانه   63/0- 75/1  2500×3700  3200× 4900  3200× 4900  3000×5000

آسانسورهاي 
الكتريكي (در 
  صورت وجود)

5700×3300  5300×3000  5100 ×2700    0/3 -0/2  

5700 ×3300  5700×3000  5700×3000    0/6 -5/3  

  4/0- 0/1  ميلي متر 2000×در ساختمانهاي مسكوني عرض يا عمق چاه 

موتور خانه 
آسانسورهاي 

(در  هيدروليك
  صورت وجود)
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  ابعاد كاربردي آسانسورهاي بيمارستاني دسته هاي سوم و چهارم  3جدول 

  پارامتر
 سرعت

 Vnياسم

(m/s)  
 

  ) جرم( اسميظرفيت 
kg  

  كابين
  )h4 )mm، ارتفاع

  
1275  1600 2000  2500  

2300  
  h3 )mm( 2100،ارتفاع درب كابين و طبقات

ارتفاع 
 d3، چاهك

63/0   1600  1800  
00/1   1700 1900 

60/1   1900  2100  
00/2   2100  2300  
50/2  2500  

ارتفاع 
باالسري، 

h1 

63/0   4400 4600  
00/1   4400 4600 

60/1   4400 4600  
00/2   4600 4800  
50/2  5400 5600 

موتور خانه 
(در صورت 

  وجود)

m/s 63/0   
m/s 50/2 

 A )(  25 27  29سطح، 

 d4 (mm) 3200  3500عرض، 

 d4 (mm) 5500 5800عمق،  

b, b4, d4  حداقل اندازه ها هستند ابعاد واقعي بايد حداقل معادل مساحتA  .باشند  
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 قطعات دكور -1

 سقف كاذب -2

 ديواره كابين -3

b1- عرض كابين 

b2-  عرض ورودي  

d1- عمق كابين  
h3- ارتفاع ورودي 

h4- ارتفاع كابين  
  هاي كابين ورودياندازه  1شكل
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  ارتفاع باالسري -h2   موتورخانه -1
  ارتفاع موتورخانه -a   دريچه افقي - 2

b3- عرض چاه   b- ئيات ورودي متناسب با ظرفيت و نوع درب مشخص شودجز     
b4- شوددرب ورودي به موتورخانه كه در تصوير ديده نمي   عرض موتورخانه  
d2- عمق چاه   c  - ارتفاع بين كف و سقف و موتورخانه  
d3- ارتفاع چاهك      d- باالترين توقف آسانسور  
d4- عمق موتورخانه      e- ترين توقف آسانسورپايين  
h1- عمق موتورخانه  

  آسانسور الكتريكي با موتورخانه  2شكل 
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    عمق موتورخانه -d4     موتورخانه -1

b3- عرض چاه    h1- ارتفاع باالسري  
b4- عرض موتورخانه   h2-  موتورخانهارتفاع  
d2- عمق چاه   a- باالترين توقف  
d3- ارتفاع چاهك      b- ترين توقفپايين     

c-  15رك راهنماي مبحث (جرئيات ورودي چاه متناسب با ظرفيت و نوع در مشخص شود(  
d- شود متناسب با طراحي ساختمان و مقررات اين درب ورودي به موتورخانه كه در تصوير ديده نمي

  پيش بيني شود. مبحث
e-كمترين ارتفاع بين كف و سقف موتورخانه    

  
  نهآسانسور هيدروليك با موتور خا  3شكل 
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  آسانسورهاي ساختمان مسكوني  4شكل 

  
  متر بر ثانيه مناسب هستند. 5/2: اين آسانسورها تا سرعت 1توجه 
  : انتخاب سري (الف) يا سري (ب) به نوع طراحي بستگي دارد. 2توجه
اند براي استفاده : آسانسورهايي كه در سري (الف) و سري (ب) با عالمت      مشخص شده3توجه

 900يا  800با عرض  ،ون با صندلي چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوي درافراد نات
  متر اولويت دارد. ميلي 900هاي طراحي بستگي دارد. بازشوي متر به اندازهميلي

ها مستقل از نوع سيستم محركه هاي فوق، اندازه: عليرغم نشان دادن وزنه تعادل در شكل4توجه 
  داده شده است. 

 در نظر گرفته شده است.متر ميلي 600  ×2000كارد بر اساس اندازه : بران5توجه 

a  مترميلي 2100و ارتفاع بازشو متر ميلي 2200، ارتفاع كابين مترميلي 800: عرض بازشوي  
b مترميلي 2100و ارتفاع بازشو متر ميلي 2200، ارتفاع كابين مترميلي 900: عرض بازشوي  
c  مترميلي 600  ×2000: اندازه برانكارد  
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 آسانسور با كاربرد عمومي  5شكل 

  
 100(براي سرعتهاي بيشتر  متر بر ثانيه مناسب هستند 5/2: اين آسانسورها تا سرعت 1توجه

  به عرض و عمق چاه اضافه شود)متر ميلي
  : انتخاب سري (الف) يا سري (ب) به نوع طراحي بستگي دارد. 2توجه
اند براي استفاده سري (الف) و سري (ب) با عالمت      مشخص شده: آسانسورهايي كه در 3توجه

 900يا  800با عرض  ،افراد ناتون با صندلي چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوي در
  اولويت دارد. متر ميلي 900هاي طراحي بستگي دارد. بازشوي متر به اندازهميلي

اند براي مانور صندلي چرخدار (سه نقطه دهمشخص ش     *: آسانسورهايي كه با عالمت 4توجه 
  چرخش) نيز مناسب هستند
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a مترميلي 800: عرض باز شوي  
b متر ميلي 900: عرض باز شوي  
c مترميلي 1100: عرض باز شوي  
d مترميلي 2100، ارتفاع بازشوي مترميلي 2200: ارتفاع كابين  
e مترميلي 2100، ارتفاع بازشوي مترميلي 2300: ارتفاع كابين  

  

  
  آسانسورهاي با ترافيك سنگين  6شكل

 
 باشد متر ميلي 2100و ارتفاع ورودي بايد متر ميلي 2400ارتفاع كابين بايد 

متر بر  6متر بر ثانيه تا سرعت  5/2: به دليل ابعاد بزرگ كابين اين آسانسورها براي سرعتها  1توجه
  ثانيه مناسب هستند.
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اند براي مانور صندلي چرخدار (سه نقطه ا عالمت     مشخص شده: آسانسورهايي كه ب2ه جتو
  چرخش) نيز مناسب هستند.

a را ببنيد. 5شكل  -متر بر ثانيه 5/2كيلوگرم و سرعت  1275. فقط براي آسانسورهاي با ظرفيت  
  

  
 آسانسورهاي بيمارستاني  7شكل 

  
 باشد متر ميلي 2100و ارتفاع بازشو بايد متر ميلي 2300ارتفاع كابين بايد 

  متر بر ثانيه و كمتر از آن مناسب است 5/2: اين آسانسورها براي سرعت 1توجه
 رودهاي داخل پرانتز براي آسانسورهاي هيدروليك با جك پهلو بكار مي: اندازه2ه جتو

اند براي مانور صندلي: مدار (سه نقطه : آسانسورهايي كه با عالمت     مشخص شده3توجه 
  ز مناسب هستندچرخش) ني
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ها مستقل از نوع سيستم محركه داده : عليرغم نشان دادن وزنه تعادل در شكلهاي فوق، اندازه4توجه
  شده است.

وسط باز شو مشابه  وسط باز شو بهمراه ساير آسانسورها با درِ كيلوگرم با درِ 1275: آسانسور 5توجه 
  شود.استفاده ميمتر ميلي 600 ×200در گروه و براي حمل برانكارد با ابعاد 

a  مترميلي 900×2000: تخت به ابعاد  
b :  مترميلي 1000×2000تخت به ابعاد 

c مراه تجهيزات اضافيه بهمتر ميلي 1000×2300: تخت به ابعاد  
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  تكميلي اطالعات و ها نقشه   3 پيوست
  

آسانسور نياز ندارد  ها كه به ساختمان حداكثر ارتفاع يا مسير اصلي حركت در 2و  1مطابق شكل 
هاي مسكوني از كف طبقه همكف (سطح اين اندازه براي ساختمانمتر تعيين شده است  7(محور) 

شود. مسكوني از كف زير زمين محاسبه ميهاي غير ورودي يا ورودي پاركينگ) و براي ساختمان
  اجباري است. بيش از اين اندازه نصب آسانسور

  
  توضيحات:

  تأسيسات در طبقه بام و يا در زيرزمين مسير حركت اصلي نخواهد بود.  ـ دسترسي به1
طبقه در  داليل فني حداكثر يك كه ساختمان داراي آسانسور باشد در موارد خاص به ـ در صورتي2

آسانسور  تواند به ترين قسمت ساختمان مي ترين قسمت ساختمان و يك طبقه در پايين مرتفع
  دسترسي نداشته باشد.
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  هاي مسكونيروش تعيين حداكثر ارتفاع در ساختمان   1 شكل

  

رتم7

  
  هاي غير مسكونيفاع در ساختمانروش تعيين حداكثر ارت  2شكل 

  

 ورودي با ورودي پاركينگطح س

 پاركينگورودي باطح س

  2طبقه 

  1طبقه 

  همكف

 زيرزمين

  1طبقه 

  همكف

 زيرزمين
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  فارسي به انگليسي نامه واژه
  

Angle of Inclination زاويه شيب

Available car area سطح مفيد كابين

Buffer گير ضربه

Car, cabin كابين

Car Door در كابين

Car frame, car sling  يوك كابين

Collective down پايين كن رو به جمع

Collective selective كن انتخابي جمع

Collective up باال كن رو به جمع

Comb شانه ثابت

Compensating Chain or Rope زنجير جبران (سيم بكسل جبران)

Counter weight وزنه تعادل (كششي)

Day Hospital-Day Clinic هاي درمان سرپايي بيمارستان

Door open with extended time مدت طوالني بسته شدن درب

Earth يناتصال زم

Elevator, Lift آسانسور

Escalator برقي پلكان

Extra-Heavy duty خيلي پركار

Fireman Switch نشان كليد آتش

Group Control فراخواني گروهي

Guide Rails هاي راهنما ريل

Handrail دستگيره
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Headroom-Over Head Space باالسري

Heavy duty پركار

Hydraulic Lift ليكيآسانسور هيدرو

Instantaneous اي آني يا لحظه

Instantaneous with Buffer گير آني با ضربه

Landing or Hoist way Doors درهاي طبقات

Lift Control Unit تابلو كنترل آسانسور

Machine room موتورخانه

Main Floor طبقه اصلي ورودي

Moving walk-Auto walk رو متحرك پياده

Nominal Speed اسميسرعت 

switch  Operator key ديدهكليد كاربران آموزش

Over Load سيستم اضافه بار

Outdoor محيط روباز

Over speed governor كننده مكانيكي سرعت كنترل

Pit چاهك

Progressive or Gradual تدريجي

Push button ساده (پوش باتن)

Rail brackets ها نگهدارنده ريل

Rated speed اسميسرعت 

Re-Leveling تراز طبقه شدن مجدد

Rupture valve شير اطمينان

Safety Gear System سيستم پاراشوت

Serviceman تعميركار

Shaft-Hoist way چاه

Step برقيپلكانپله، محل ايستادن افراد روي

Tower crane جرثقيل برجي

Traction Lift يآسانسور كشش

Travel length طول مسير حركت

 Variable Voltage-Variable Frequency ولتاژ و فركانس متغير
(VVVF) 




