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A آسانسور هیدرولیک. 
  مزایای آسانسور هیدرولیک 

بدددددلیل ندددددد  نیدددداه بددددده موتورخانددددده در بددددانتررا ن فددددده اددددار آسانسدددددور امکدددددا  طراحددددی ف دددددای هر دددداتری بدددددرای پشدددددت  .1
شدددددود. لدددددها در مادددددل هدددددای کددددده امکدددددا  احددددددای موتورخانددددده در پشدددددت بدددددا  وجدددددود نددددددارد ایدددددا بدددددا  فدددددراه  مدددددی 

 سیست  بسیار ایدر آل خواهد بود
بدلیل قرار گیری موتورخانه در پائیا سدددفپ ئپائیا تررا ط  هن ک ار اار مراجسه سدددرویب کار به خانه در مواقا ا دددفراری راحت تر  .2

 . است
 . یا از تامیل بارهای ا افی به سازر اجت اب شدر و لها سازر س ک تر می شودبدلیل قرار گرفتا موتورخانه در پائ .3

 

جددددک پ اددددون امکددددا  طراحددددی کددددابیا و ب یدددده ورودی ددددا ئتددددا سدددده ورودین  (بددددا توجدددده بدددده و ددددسیت ل تراکددددی در مدددددل .4
 . شرایط بسیار م اس ی برای طراحی مسماری و سازر فراه  می شود

 

بددده آسانسدددور بددده کدددا ادددار نمددددتا انمدددال و لدددها سدددازر سددداختما  هردددر فشدددار   در آسانسدددورهای هیددددرولیک بارهدددای مر دددو  .5
 . بارهای مر و  با آسانسور نمی باشد



 

 

 

بددددلیل انت دددال نیدددروی حرکدددت توسدددط روودددا هیددددرولیک و بوسدددیاه شدددیا ن فشدددار قدددوی قابدددل انسفدددا  امکدددا  انت دددال  .6
 . ف اهای پرت ساختما  ب رر گیری نمایدمتری م دور بودر و لها مسمار می تواند از  12موتورخانه حتی تا فاصاه 

 

 دددما نصدددب پاراشدددوت امکدددا  حددده  گددداورنر فدددراه  شددددر و ایدددا نمدددل باندددو صدددرفه جدددویی در ن  دددداری بسددددی آسانسدددور  .7
 . می ردد

 

در ایددا سیسددت  بدددلیل حدده  قسددمت هددای متاددرش گیددر کب و کدداه  قفسددات متاددرش  .8
 . یابدنمال طول نمر آسانسور هرادتر شدر و است الش کاه  می  

 

بدددا توجددده بددده ب دددد فدددوآ اصدددون ن  دددداری آسانسدددورهای هیددددرولیک دارای  .9
 . هزر ه کمتری می اشد

 

بدلیل ش اور بود  موتور در داخل رووا احتمال سوختا و آسیب رسید  کمتر   .10
 . بودر و لها طول نمر آسانسور بیشتر می ردد

 

وتددور بدددلیل شدد اور و ووطدده ور بددود  موتددور پمددغ در داخددل رووددا گرمددای م .11
 .توسط رووا گرفته می شود

 

بدلیل ای که قفسات در داخل پاورپوی ت قرار گرفته و ف ددای بسددته ای حاصددل   .12
شدددر لها خفر های ناشددی از قفسات دوار در موتورخانه که برای سددرویب کار و 

 . نصاب ایجاد میشود نمال به ص ر میرسد
 

بایسددتی از موتور با آسددانسددورهای هیدرولیکی فاقد وزنه تسادل می باشدد د لها   .13
قدرت بیشدتری نسد ت به نوک کشدشدی اسدت ادر گردد ولی از آنجائیکه در حرکت  
کابیا بفر  پائیا پاوررونیت خاموش بودر و حرکت کابیا صرفا بصورت ث ای 

نسددد ت به  %25و نیروی جاذبه زمیا انجا  می پهیرد لها در مصدددر  انرحی حدود  
به الت اوت ب ای موتور فوآ الهکر را  نوک کشدشدی صدرفه جوئی شددر و ایا نمل ما

 است الش می نماید
بدا توجده بده ای کده حرکدت رو بده پدائیا کدابیا ث ای اسدددت لدها فداقدد هرگونده خفر رار افتداد  نداگ دانی و ویرر و خفرات جدان ی مر وطده  .14

 می اشد
بدا هزر ده بمراتدب  Black Out مو دددوکولتی در مواقا قفا برآ براحتی    12بدا فسدال نمود  یدک بداطری کوادک و بداز نمود  شدددیر   .15

 .پائیا تری نس ت به کششی انجا  می پهیرد ایا هزر ه اصال قابل م ایسه با کششی ن ودر و بسیار ناایز است
 

 
 

 معایب آسانسور های هیدرولیک
 محدودیت ارتفاع -

نیسددت د. آسددانسددورهای مرت ا در بر  ها و آسددانسددورهای هیدرولیک به هیو ن وا  برای سدداختما  های با د مرت ه گزر ه م اسدد ی  
سداختما  های با د هیو گار با سدیسدت  هیدرولیک اجرا نمی شدوند. ایا مو دوک دنیل گوناگونی دارد. نخسدت باید توجه داشدت که 

کل  مکانیز  نماکرد آسانسورهای هیدرولیک با است ادر از جک هیدرولیک صورت می یرد. ساخت جک های بسیار با د پیچیدر، مش
و پرهزر ه اسدت. هر اه ارت اک جک با د تر شدود، قفر و  دخامت آ  باید افزای  یابد و هزر ه های تولید را بصدورت تصداندی افزای  
میدهد. دومیا دلیل به مشدکالت حمل، جابجایی به داخل اار آسدانسدور، نصدب و سدرویب و تسمیرات جک های با د مر و  میشدود.  

ی هیدرولیک بانو می شددود تا از اسددت ادر از آن ا در سدداختما  های با د صددر  ندر شددود. دنیل  همچ یا سددرنت پاییا آسددانسددورها
 .ف ی و اجرایی دی ری نیز از ایا ق یل وجود دارند

 
 محدودیت سرعت -

بان متر بر ثانیه می باشدد. ولی بفور کای سدیسدت  های هیدرولیک برای سدرنت   0.63سدرنت آسدانسدورهای هیدرولیک نموما حداک ر  
طراحی نشدددر اند. اگراه با توجه به مادودیت ارت اک که در با  ق ل اشددارر شددد، آن ا سددرنت خوبی برای سدداختما  های ک  ط  ه  
دارند. ولی در م ایسده با سدرنت آسدانسدورهای کشدشدی گیرلب که می توان د براحتی با سدرنت بسدیار بان نمل ک  د، آسدانسدورهای ک  

 سرنتی ماسوب می شوند.



 

 

 

 ودیت ترافیک محد-
مادودیت سدددرنت که مورد اشدددارر قرار گرفت، بانو می شدددود آسدددانسدددورهای هیدرولیکی گزر ه م اسددد ی برای کار ردهای پرترافیک 
ن اشدد د. مسمون سدداختما  ها و اماکا نمومی در دسددته سدداختما  های پرترافیک قرار می یرند. بیمارسددتا  ها، دانشدد ار ها و مراکز 

ترافیدک سددد  یا بانو افزای  حرارت رووا در .اری و از ایا ق یدل سددداختمدا  ها در ایا دسدددتده قرار می یرندآموزشدددی، مجتما های تجد 
آسدددانسدددورهای هیدرولیکی شددددر و سدددفپ نماکرد را کاه  می دهد. از ندر کار ری نیز سدددرنت نسددد تا ک  بانو کاه  ر دددایت 

ر هیدرولیکی را نماکرد نامفاوب در شددرایط ترافیک سدد  یا  مسددافررا میشددود. ب ابرایا میتوا  در کل یکی دی ر از مسایب آسددانسددو
 .دانست

 تولید حرارت-
یکی از مشددکالت سدداختاری سددیسددت  های هیدرولیک، کاه  سددفپ نماکرد در دمای بان اسددت. ایا مشددکل وقتی آسددانسددور تات شددرایط  

آسدانسدورهای هیدرولیک گرمای هرادی تولید میک  د. ایا مو دوک از  ترافیک هراد قرار می یرد به و دو  خودنمایی می ک د. به لاا  سداختاری  
ندر فیزرکی بدا تاایدل انواک انرحی و ت ددیدل آن دا در فرای دد کداری سدددیسدددت  انجدا  میودهیرد. بده هر روی میتوا  یکی از مسدایدب و ماددودیدت هدای  

ر هیدرولیک طوری ترکیب ب دی شددر اند که الکتروموتور  اک ر پاوررونیت های آسدانسدو.آسدانسدور هیدرولیکی را تولید گرمای هراد آ  دانسدت
 در داخل رووا خ ک می شود. بدیا ترتیب موتور، گرمای خود را به روو ی م ت ل می ک د که در سیست  جاری است. 

 

 تاثیرپذیری از دما-
ندازر مایط یا سدیسدت ، از وادت یکی دی ر از مسایب آسدانسدور هیدرولیکی، حسداسدیت بان نسد ت به دما اسدت. با گر  شدد  بی  از ا

نسدد ی رووا هیدرولیک کاسددته می شددود. در ایا شددرایط بس ددا ه  سددفپ سدداهی کابیا و ط  ه از ت دی  خار  می شددود و مشددکالت  
یکی اه راهکارهای رفا ایا مشدکل بکارگیری سدیسدت  های ک ترل هیدرولیک الکترونیکی  .دی ری در نماکرد سدیسدت  نیز رم می دهد

شدیرهای ک ترل الکترونیکی پیشدرفته بفور مدا  از نماکرد سدیسدت  بازخورد می یرند و در هر لاده مجرای ورودی یا خروجی را اسدت. 
 .بر اساس و سیت جررا  ت دی  می ک  د

 

 تاثیرپذیری از وزن بار -
ز مسایب آسانسور هیدرولیک،  مو وک دی ری که در نماکرد آسانسورهای هیدرولیک مادودیت ایجاد میک د تغییر وه  است. یکی ا

حسدداسددیت نسدد ت به وه  بار اسددت. نماکرد آسددانسددور هیدرولیکی با شددیر ک ترل مکانیکال، با کابیا خالی و کابیا بار کامل مت اوت  
اسدت. ایا ت اوت مسمون به اشد  نمی آید. ولی در شدرایفی که فشدار  

کامال  هیدرولیک کابیا خالی و فشدددار بار کامل هراد باشدددد ایا ت اوت 
ماسدددوس اسدددت. تغییرات فشدددار، جرردا  رووا را تادت تداثیر قرار می 
دهد. در نتیجه سدرنت آسدانسدور که تابا نرم جررا  اسدت دسدتخوش  
تغییر می شدددود. تغییرات سدددرندت بداندو بروه یدک مشدددکدل دائمی در  

 .لولی ن یا ه  تراز شد  کابیا و ط  ه می شود
 
 

 آسانسور هیدرولیکی محدودیت در حفر چاه، معایب 
یکی از مدل های نصب آسانسور هیدرولیک مدل جک در هرر 

مست ی  است. در ایا مدل، جک در هرر کابیا داخل اار تس یه می  
شود. برای نصب جک هرر نز  است ااهی ئح رر جکن به ارت اک  

ت رر ا برابر با طول مسیر ح ر شود. بانتررا قسمت ح رر جک، کا  
آسانسور است. دیوارر های اار مورد اشارر باید از ندر ن وذ ااهک 

آب یا مواد خورندر م او  شود. ایجاد ح رر جک هرر یکی از مسایب 
آسانسور هیدرولیک جک در هرر مست ی  است. ح ر ا یا ااهی  
بخصوص در طول مسیرهای هراد گاهی با مادودیت ها و هزر ه  

یست  های جک در ک ار  بان همرار است. در ایا صورت باید س
 .ویرمست ی  مورد است ادر قرار گیر 

 
 



 

 

 

Bآسانسور کششی . 
 با موتور های گیربکسی
تررا موتورهای آسدانسدور حال تررا و یکی از متداولموتورهای گیر کب قدیمی

ها  حا در دنیا اسدت. در ایرا  نیز اسدت  ال از موتورهای گیر کسدی و به کارگیری آ 
 4توا  به را می موتور گیربکسیی ک  دگا  اولویت بیشدتری دارد. یکمصدر در بیا 

 :ب دی نمودقسمت اصای هرر ت سی 

 موتور الکتررکی  .1
 گیر کب  .2
 فاکه گیر کب  .3
 ترمز الکتررکی  .4

هدای بدان برای کدارکرد صدددایپ موتور گیر کب  دددروری اسدددت.  هرکددا  از قسدددمدت
است کل سیست  موتور آسانسور  های بان، ممکا هرگونه خفا در نماکرد قسمت

بار  های هرا و در نتیجه سددیسددت  آسددانسددور را از کار بی دازد و بانو ایجاد خسددارت
 .مالی و جانی شود

 
 موتور الکتریکی 
دانید موتور الکتررکی آسدانسدور وه  بار ن رات و بار درو  کابیا را همانفور که می

وزنده تسدادل در سدددمدت دی ر کدابیا    ک دد. برای تسدادل کرد  وه  کدابیا اهجدا میجدابده
از سدددی  بکسددددل برای ک ترل و جدابدهاسدددت دادر می جدایی کدابیا  شدددود. همچ یا 
 شودشود. ایا سی  بکسل پب از گیر کب به کابیا متصل میاست ادر می

 
 گیربکس چیست و چه کاربردی دارد؟

برای انت دال توا  مکدانیکی از م  ا تولیدد توا  و انرحی میکدانیکی بده یدک مصدددر  
ک  در باید گشتاور  شود. برای کارکرد صایپ مصر ک  در از گیر کب است ادر می

ک  ددر همداه دن بداشدددد. بدا کمدک  ی توا  بدا مصدددر ک  ددرو سدددرندت دورانی تولیدد
و سدددرنددت دورانی مورد ندر  گیر کب می بدده کددار گرفددت.  توا  گشدددتدداور  بفور  را 

تددولددیدددبدده ندد ددوا  واسددددفدده گددیددر ددکددب کدداددی مدد دد ددا  مددیددا   تددوا  و کدد دد دددرای  ی 
پدهیری توا   ک دد. وجود گیر کب بداندو انسفدا ی توا  نمدل میک  ددرمصدددر 

شدددود. نوک سدددوخدت مصدددرفی موتورهدای تولیدد ک  ددر میمدابیا م  ا و مصدددر 
ا اهمیدت موجود، اتصددددال ی توا  اهمیتی در کدارکرد گیر کب نددارد. ت  د ک  ددر

 گیر کب به ش ت موتور و انت ال صایپ گشتاور به گیر کب است. 
 

 فلکه گیربکس 
اسدت.   فلکه گیربکس آسیانسیور یکی از اصدول اسداسدی سدیسدت  تساین آسدانسدورها،

ای در موتورخانه وجود دارد که برای انت ال قدرت موتور و حرکت صایپ سی  فاکه
ا فاکه تاثیری بر روی م دار نیروی انمال شدددر از شددود. ایها اسددت ادر میبکسددل

سدمت موتور آسدانسدور ندارد. نیروی کشدشدی ایجاد شددر در فاکه به نات اصدفکاش  
بیا سدددی  بکسددددل و سدددفپ شدددیدارهدای فاکده اسددددت. وجود فاکده گیر کب در 

 .آسانسورهای کششی  روری است
 
 



 

 

 

 ترمز الکتریکی 
شود. ایا ترمز الکتررکی از قفسات هرر تشکیل  بر روی موتور آسانسور نصب می سیست  ترمز آسانسور در آسانسورهای گیر کسی،

 :شدر است

 یک سی  پیو •
 هسته فازی متارش  •
 باهو •
 ل ت ترمز  •

ک د. در زما  سدکو  و ثابت و در نتیجه کابیا آسدانسدور شدروک به حرکت می موتور آسیانسیور شدوده  ا  حرکت آسدانسدور، ترمز آزاد می
. ترمز الکتررکی آسددانسددور برای باه و بسددته شددد  از تاباو  ک دبود  آسددانسددور، ترمز فسال بودر و از حرکت موتور و کابیا جاوگیری می

 .گیردفرما ، دستور می
 

 انواع موتور گیربکسی آسانسور
ی کای موتورهای موتورهای گیر کب آسدانسدور را به دو دسدته آسیانسیورهای کشیشیی در

ک  د.  ب دی میگیر کسدددی تک سدددرنته و موتورهای گیر کسدددی دو سدددرنته ت سدددی 
 :موتور گیر کب آسانسوردسته ب دی 

 تک سرنته  AC موتور گیر کسی
 دو سرنته AC موتور گیر کسی
 با ولتاح و فرکانب متغیر  AC موتور گیر کسی
 با ولتاژ متغیر  DC موتور گیر کسی

 موتور گیر کب دو سرنته 

شدود و اسدتارت حرکت وارد مدار می  پیو برای دو سدرنت مت اوت وجود دارد. دور ت د موتور ه  ا در ایا نوک موتور آسدانسدور، دو سدی 
شدددود. برای شدددود. در ن دایدت کدابیا بده آرامی در تراز ط  ده متوقا میزمدا  توقا دور ت دد از مددار خدار  شددددر و دور ک دد جدای زرا می

تصدددل به  های ناشدددی از توقا کابیا، از ارم فازی بزرگی به نا  فایویل که مهای شدددتاب اولیه حرکت و تکانهکاه   دددر ات و تکانه
های ناگ انی که بانو ایجاد  توا  به اسددتارت و اسددتا می موتورهای گیربکس دوسییرعته شددود. از مسایبموتور اسددت، اسددت ادر می

ها و  ددر ات کاه  طول نمر م ید قفسات را به همرار خواهد داشددت.  شددود، اشددارر کرد. همیا تکانهتکانه در کابیا آسددانسددور می
سددانسددور برآ هرادی را از شدد که خواهد کشددید. مصددر  بانی انرحی و برآ در ایا آسددانسددورهای کشددشددی  ی حرکت آهای اولیهاسددتارت

 .دوسرنته مو وک کامال نادی است
 

  (3VF)   موتور گیربکس تک سرعته
ی سددرنت ایا آسددانسددورها  ک  درشددود. به درایو ک ترلدر ایا نوک آسددانسددور اه یک درایو برای ک ترل سددرنت آسددانسددور اسددت ادر می

اسددت. ایا 3VF گوی د. حرکت نر  و آرا  کابیا ه  ا  توقا و در شددروک حرکت اه وییگی خاص موتور آسددانسددور  اصددفالحا ای ورتر می
 در ه یا لرزشدی را در زما  اسدتارت و اسدتا  موتور آسدانسدور احسداس نک  د. نمودار سدرنت زما  ایا شدود که مسدافرا  وییگی بانو می

توا  می موتور آسیانسیور باشدد، کامال م ا ی اسدت. از مزایای ایا نوکآسدانسدورها برخال  آسدانسدورهای دو سدرنته که بصدورت خفی می
 :به موارد هرر اشارر کرد

 نرمی و آرامی حرکت آسانسور •
 کی یت بانی سواری •
 ند  وجود شوش و لرزش ه  ا  حرکت آسانسور •
 کاه  است الش قفسات و تج یزات •
 کاه  آلودگی صوتی و سر و صدا •
 کاه  مصر  انرحی و برآ •

https://keleman.org/elevator-brake-system/
https://keleman.org/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://keleman.org/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/


 

 

 

ک د. سدوب  ک د. در نتیجه موتور به آرامی شدروک به حرکت میاسدتارت، درایو ولتاح و فرکانب اولیه پایی ی را به موتور انمال میدر زما  
رسدد. در زما  توقا نیز درایو با توجه به  رسداند و موتور به سدرنت نامی خود میدرایو به تدررج فرکانب و ولتاح را به حد نامی موتور می

ک د تا سددرنت آسددانسددور به آرامی ک  شددود و سددوب  سددفپ تراز توقا ط  ات، اقدا  به کاه  فرکانب و ولتاژ مینزدیک شددد  به  
 .آسانسور متوقا شود

 

 تفاوت موتور گیربکس و گیرلس 
برای ساختما  های که از تسداد ط  ات بیشتری برخوردار هست د موتورهای گیرلب م اسب تر می اشد و برای ط  ات ک  موتورهای -

 .می اشدگیر کب ب تر  
برای موتورهای گیرلب احتیاجی به موتورخانه نیسدددت هررا ایا موتور جاگیری کمی ،دارد ولی موتورهای گیر کب برای نصدددب بدو  -

 .می اشدمشکل به موتورخانه نیاز 
سدر و صددای کمتری می اشدد ولی موتورهای گیر کب دارای صددای بیشدتری در  قفسات دارایموتورهای گیرلب به دلیل اصدفاکاش  -

 .می اشدحرکت    ه  ا 
موتورهای گیرلب هزر ه اولیه ی بیشدتری نسد ت به موتورهای گیر کسدی دارد ه  در نصدب و تاباو فرما  ایا موتورها ،ولی هزر ه  -

 .می اشدتسمیر و ن  داری قفسات موتورهای گیرلسی کمتر از موتورهای گیر کسی  
برای حمل بار و سداختما  های با ط  ات هراد و پرترافیک م ل بیمارسدتا  ها    موتور م اسدبموتورهای گیرلسدی به دلیل ررفیت بانی -

 .و موتور گیر کسی برای ساختما  های ک  ط  ه با ترافیک ک  م اسب می اشد
 .دور در دقی ه می اش د  1500دور در دقی ه می اش د و دور موتور گیر کب حدودا150دور موتور گیرلب حدودا

 .هست دموتورهای گیرلب در برابرموتورهای گیر کسی س ک تر  -
 .می اشدراندما  موتور گیرلب نود درصد بیشتر و موتورهای گیر کب بازدهی هشتاد و پ ج درصد -
 .داردنز   گیر کب فالیویلموتورهای گیرلب احتیاجی به فالیویل ندارند ولی موتورهای -

 موتور های گیرلس 
آسدددانسدددورهدای گیرلب یدا رو  لب جدای زرا م داسددد ی برای آسدددانسدددورهدای  

قدددیمی ماسدددوب می و  و موتورهددایگیر کب  بدده جددای   AC شدددونددد 
گیرندد. فسدالیدت ایا موتورهدا بده ایا شدددکدل  قرار می DC موتورهدای

گیرد  هست که یک م دل در سر رار موتور و م  ا تغهیه قرار می
و شدددتاب م  ی را در آسدددانسدددور اندازر   تا م ا ی شدددتاب م  ت

 .گیری و ک ترل ک د
موتورهدای گیرلب ئبددو  گیر کبن برای آسددددانسدددورهدای بدا  

متر بر ثدانیده و یدا بیشدددتر بسدددیدار متدداول اسددددت.    6/1سدددرندت  
اصدددفکدداش ارم دندددر بدده دلیددل  هددا  موتورهددای گیر کب دار 
رهای  گرمای هرادی تولیدر کردر و نیاه به ت ویه دارند. اما در موتو

گیرلب بده دلیدل نوک تک ولوحی بکدار رفتده، افزای  دمدا در ه  دا  
افتد. ال ته در آسدانسدورهای گیرلب با سدرنت حرکت کابیا کمتر ات اآ می

برای ک ترل دما  ددروری اسددت. کاه  مصددر  انرحی و برآ در موتور های گیرلب نسدد ت به موتور    بان و یا ترافیک هراد وجود فا خ ک ک  در
اسدت. ب ابرایا آسدانسدورهای گیرلب از ندر مصدر  برآ ب ی ه هسدت د هر ا د که هزر ه خررد آن ا به مراتب بیشدتر از   %50ر کسدی تا  های گی

آسدانسدورهای گیر کسدی اسدت. موتورهای گیرلب به دلیل نداشدتا گیر کب از سدرنت بسدیار م اسد ی برخوردار هسدت د ولی برای آزاد کرد   
. جدالدب اسدددت بددانیدد کده موتورهدای گیرلب بددلیدل حده  گیر کب از لادا  حج  کواکتر از موتورهدای گیر کسدددی ترمز خیای بدایدد مراقدب بود

رسداند. به همیا  هسدت د که همیا مو دوک بانو نصدب سدررستر آسدانسدور شددر و هزر ه سدرویب و تسمیرات آسدانسدور را به کمتررا حالت می
های مسددکونی پرترافیک بسددیار م اسددب و م رو  به های اداری و یا سدداختما ما دلیل آسددانسددورهایی با موتور گیرلب برای نصددب در سدداخت

 .صرفه هست د
 
 
 



 

 

 

 مزایای آسانسور های گیرلس 
به دلیای ف اوری کارکرد بسدیار   م اسدب برای تسداد اسدتارت بان در ف داهای پر تردد و پر ترافیک -

 بان
 

 بدو  موتورخانهو کواک تر و حتی   امکا  نصب در ف اهای مادودتر-
 

کاه  ابساد موتور و حه  گیر کب بانو کاه  لرزش و صدای حرکت آسانسور می -
 .شود

 

 متر بر ثانیه می رسد ۵تا  ۱دسترسی به سرنت های بان در تسداد توقا های هراد که به -
 

ترمز و موتور گیرلب، کاه  صدا و لرزش به دلیل حه  گیر کب، فالیویل   صدای ک   -
 ه دویلو 

 

 حج  بسیار ک  و قدرت بسیار بان-
 

 فرای د نصب ایا آسانسور روماب بسیار کوتار تر از سایر موارد -
 

 سازگاری ایا آسانسورها با مایط هرست-
 

 ک  حج  بود  لواز  و قفسات بکار رفته برای ایا آسانسورها -
 

 ها تر و کاه  اشم یر هزر هسرویب سادر-
 

 های آسانسور مج ز به موتور گیرلب نصاب و سرویسکار به تمامی بخ تر دسترسی سادر-
 
 

 حال پب از انتخاب آسانسور مورد ندر باید تسداد و سرنت مورد نیاه برای آسانسور را برسی نمود
 
 

 ترافیک آسانسور 

 
 دقیقه بحرانی:  5

در   آسانسور  جابجاي  را    5ررفیت  بارانی  یک Handing Capacity (HC) دقی ه  در  که  است  موقسی  زما   ایا  مسمون  گوی د.  می 
 .بیشتررا تردد وجود دارد ساختما   

 
 

 مدت زما  طول س ر کابیا می باشد. R.T.T، تسداد مسافررا در هر س ر و Pکه در آ  
  یرند.  در ندر می 6ن ر در هر اتاآ و درصد است ادر از آ  را % 1.75تسداد ن رات است ادر ک  در از آسانسور را  

 دقی ه بارانی ن ارتست از: ۵اتاآ داشته باشی  آن ار تسداد ن رات است ادر ک  در از آپارتما  در    200م ال اگر در یک ساختما   



 

 

 

H .C = Room 1.750.06 = 21Person 

 
کمتر بداشددددد، از لادا  سدددرویب دهی ب تر خواهدد بود. زمدا  انتددار در سدددداختمدا  هدای    (I)هراده زمدا  انتددار  

 ثانیه در ندر می یرند.   30ثانیه و در ساختما  های تجاری و اداری   60مسکونی را 
 

 تسداد آسانسو می باشد.  Nکه در آ  
 

 مر و  به آسانسور می باشد. H.Cمر و  به ساختما  است ولی ' H.Cکه 
 

  R.T.T=30ن ر باشدددد، ررفیت جابجایی آ  با  ۱0: ا انچه ررفیت یک آسدددانسدددور برابر  ۱ل*  م ا
 ثانیه برابر است با:

 
 

 ن ر را جابجا نماید.  ۱00دقی ه  ۵یس ی آسانسور فوآ قادر است در مدت 
 

 احتمال توقف: 
 

 احتمال توقا در ط  ات
 احتمال توقا می باشد. S، تسداد ط  ات بانی ط  ه اصای و N، ررفیت آسانسور، Pکه در آ  

 

 8* م ال: در سددداختمانی دارای در ط  ه روی ط  ه همکا و آسدددانسدددوری به ررفیت کابیا 
 بود: ن رر تسداد توق ات احتمالی ئانتدار توقان خواهد 

 
 

حددال او     ۵.7یس ی   دفسدده توقا در کددل ط  ددات خواهددد داشددددت. 
 ن رر است پب: 8آسانسور ررفیت  

 ن ر پیادر میشوند.  2در هر توقا  
 
 
 

 زمان سوار و پیاده شدن:  
  ( 4)جدول شماره  زمان های سوار و پیاده شدن مسافرین را نشان می دهد. 

 



 

 

 

 
سددانتی متری اه وسددط بازشددو ت دی  گردیدر اسددت. برای درهای با نرض و ناور باز شددد   ۱20توجه: جدول فوآ برای درهای به نرض  

مت داوت، در نددا  م  ددسدددی جدول مر و  ب مرار  دددرایب تصدددایای دادر شددددر اسدددت . ئمدت زما  آمادگی برای شدددروک به حرکت  
 دول م دور شدر است.ن ثانیه می باشد که مسمون در ج  ۵/0آسانسور 

ب تررا در ، اه وسط باز شو می باشد، پب از آ  در تاسکوپی و سوب در لونیی می باشد. اگر کابیا در نداشته باشد زما  مر و  به باز 
 استاندارد مورد تایید نمی باشد. شد  در به حداقل خواهد رسید ولی ایا در از لاا 

 مسافر در یک توقا:  4*م ال: زما  پیادر شد  و سوار شد  
 ثانیه 4=  2+2مسافر =  4زما  پیادر شد  
 ثانیه 7=  3+4مسافر =  4زما  سوار شد  

 
 زمان حرکت آسانسور: 

ندر متر در   9.۱توقا   2زما  حرکت آسددانسددور در سددرنت ها و مسددافت های مختاا در ندا  م  دسددی قید می شددود که فاصدداه بیا  
 توقا بیشتر باشد میتوا  از فرمول هرر برای مااس ه زما  بیا دو توقا است ادر نمود:   2گرفته می شود. در صورتی که فاصاه بیا 

 . مترن می باشد ۱/9زما  حرکت مسافر ئ  1tسرنت حداک ر آسانسور و  maxVفاصاه بیا دو ط  ه، Xزما  کل حرکت،  Tکه در آ  
 

 نکته ها: 
باشددد د. در ح ی ت    احتمال توقا، مااسددد ات بر ایا اسددداس بود که تسداد سددداک یا ط  ات بانی ط  ات اصدددای مسددداویدر بخ   

ط  ات یکسدا  نیسدت و احتمال های نیز وجود   سداختما  ها همیشده به ایا شدکل نیسدت د و در نتیجه مراجسه آسدانسدور به هر یک از
 یکسا  ن اشد. ک نیزدارد که مراجسه به آسانسور در زمان ای او  ترافی

 نشا  دهی .   Nدر صورتی که تسداد ط  ات بانی ط  ه همکا را با  -
 Pتسداد مسافرا  کابیا را با  -
 Uکل ساک یا ساختما  در ط  ات بانی همکا را با  -
 نشا  دهی   Uiرا با  iساک یا در ط  ه مورد ندر  -

 همان د بخ  فوآ خواهی  داشت: 
 

ن رات به شکل  با تو یا ط  ه بانی ط  ه همکا  ۱0ن رر در ساختمانی  8*آسانسوری 
 هرر م روض است: 

 
 احتمال توقا ا در خواهد بود؟ 

در صورتی که ساختمانی دارای تسدادی از ط  ات با 
 مااس ه می ردد. تسداد ساک یا مشابه یکدی ر باشد تسداد توقا های احتمالی بانی ط  ه همکا به روش هرر 

B  تسداد ط  اتی که ساک یا آ :UB  .باش د 
T تسداد ط  اتی که ساک یا :UT  .باش د 

N = B + T 
N .مجموک کل ط  ات باالی ط  ه همکا : 
P .تسداد مسافرا  کابیا : 

ز دی ر ط  ات ممکا است همه ط  ات در یک ساختما  ارت اک یکسانی نداشته باش د به طور م ال ارت اک ط  ه ورودی بیشتر ا
  باشد. دی ر ط  ات نیز می توانی د با توجه به نوک ب رر برداری از آن ا دارای ارت اک م اوتی باش د در ایا موارد م دار اختالا ارت اک

ط  ات را با توجه به سرنت آسانسور، زما  مر وطه، با توجه به زما  رفت و برگشت کابیا مااس ه به کل زما  رفت و برگشت ا افه 
 می ک  د. 

 متر می باشد. زما  حرکت آسانسور را تسییا ک ید.  30متر بر ثانیه  ۱.۵فاصاه بیا دو توقا متوالی آسانسور با سرنت  -*م ال
 جدول زما  بیا دو توقا متوالی ئبر حسب ثانیهن برای آسانسورهای مختاا: 

 را از جدول پیدا می ک ی ن. t1ئزما                                                    :با توجه باو زما  حرکت آسانسور، فرمول گ ته شدر در آ  دارر  



 

 

 

 
 (  6)جدول شماره جدول زمان بین دو توقف متوالی )بر حسب ثانیه( برای آسانسورهای مختلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 7)جدول شماره  توقف های احتمالی باالی طبقه همکفجدول تعداد 

 
 

 ( 8)جدول شماره جدول زمان باز و بسته شدن درهای آسانسور با توجه به سیستم و عرض آنها

 



 

 

 

دارر . با فرض   62ثانیه و زما  انتدار   ۱20اتاآ خواب از نوک متوسددط با زما  رفت و برگشددت   400ط  ه با    ۱۱*م ال: فرض ک ید سدداختما   
سدانتی متر باشدد.   ۱2متر بر ثانیه و درها از نوک تاسدکوپی ئ دو سدرنته روی ه  بازشدون به نرض    ۱.۵ن رر و سدرنت آ    8ای که آسدانسدور  

 دقی ه بارانی را حساب ک ید.   ۵یی آسانسور در  ررفیت جابجا
 

 احتمال توقا از جدول با توجه برابر خواهد بود.
 

 ن ر در ط  ات در هر توقا پیادر می شوند.  2ت رر ا 
ر از  حال اگر زما  یک پیادر شد  را پیدا کردر و در تسداد توقا  رب نمایی  زما  کل پیادر شد  به دست خواهد آمد. برای ایا م دو

 قید شدر در جزور:   4جدول 
 

ن ر پیادر می شوند پب زما  کل پیادر شد  در ط  ات   2حال در هر توقا 
 به صورت هرر مااس ه می شود: 

 

 
 
 

یابی می ک ی  که ت رر ا ندد .   میا  7.4و   6.4که ن ارت اسددت از  6.۱و   4.6وجود ندارد، بیا دو ندد    ۵.2به نات ای که در جدول ندد 
 آید. می به دست 

 
 
 

 20تا  ۱0مسموال زمان ای سددوار و پیادر شددد  و باه و بسددته شددد  درها به جز زمانی که آسددانسددور در حال حرکت اسددت را در یک  ددررب 
 درصد که به  ررب ناکارایی مسرو  است،  رب می نمای د:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سدداختما  مسددکونی قابل ق ول اسددت ولی برای سدداختما  اداری م اسددب نیسددت. ئ مفابن اسددتاندارد، زما  انتفار  ایا آسددانسددور برای  
 ثانیه می باشد .ن 02و  62مفاوب برای ساختما  های مسکونی و تجاری به ترتیب 

 اه  داد.پیش  اد: می توا  با تسویض در آسانسور یا است ادر از آسانسوری با ررفیت بیشتر، مدت زما  را ک



 

 

 

 محاسبه آسانسور برای رستوران: 
 برای رستورا  واقا در یک ساختما  باید آسانسور جدا در ندر گرفته شود. 

 

 

 

 پب از تسییا نوک و تسداد و سرنت آسانسور ها باید اار را آمادر نصب آسانسور ک ی . 

 
 ظرفیت  ابعاد کابین و مرحله اول: تهیه نقشه، جانمایی،

 ت یه ن شه 
های هرر نز  اسدت. به ن ارتی و دسدترسدی دقین به ابساد مورد نیاز ااهک میسدر نیسدت، ن شده ا ااه سداختما  در حال احدای اسدت

دی ر ق ل از اجرای کامل مال آسانسور و مشخص شد  مال ن ور تاسیسات، است ادر از ن شه های اجرایی کمک هرادی به طراحی و 
 .ک دآسانسور میزمان  دی م اسب ساخت و نصب 

 

 همکا و ط  ات در مال نصب آسانسور  –هرر زمیا    –پال  تیغ ط  ات شامل پارکی ن  •
 های کامل از کا االه آسانسور تا هرر س ا موتورخانهم فا از ااهک آسانسور با ذکر اندازر •
 تج یزات احتمالی موجود در اطرا  ااهکپال  پشت با  ساختما  در مادودر ااهک آسانسور به م دور بررسی تأسیسات و   •

متر اسدددت ئبی  از سددده ط  هن، تس یه آسدددانسدددور  دددروری اسدددت. در  7هایی که طول مسدددیر حرکت قائ  از کا ورودی اصدددای بی  از  در سددداختما 
ط  ه یا   8های  اختما شددود. در سددسدداختمان ای ویر مسددکونی طول مسددیر حرکت قائ ، از کا پاییا تررا ط  ه تا کا بانتررا ط  ه ماسددوب می

متر و بیشدتر داشدته باشد د، باید حداقل دو دسدت ار آسدانسدور پی  بی ی شدود، حتی اگر از ندر  28هایی که طول مسدیر حرکت قائ  به اندازر  سداختما 
حداقل یک دسددت ار  متر دارند   2۱در سدداختمان ایی که طول مسددیر حرکت قائمی بی  از    .مااسدد ات تسداد و ررفیت، یک دسددت ار پاسددخ و باشددد 
هایی که وجود آسدانسدور در آن ا الزامی اسدت، حداقل باید یکی از آسدانسدورها قابایت حمل  آسدانسدور حمل بیمار ئبرانکارد برن تس یه شدود. در سداختما 

 .ص دلی ارخدار را داشته باشد 
 



 

 

 

 جانمایی
مسماری و ف اهای را برن در دارد، باید از تسداد، نوک و ررفیت  هایی که نیاه به آسانسور دارند، م  دس مسمار که طراحی در ساختما 

آسدانسدورهای سداختما  در مراحل اولیه طراحی اطالنات کافی داشدته باشدد. جانمایی آسدانسدورها برن در م  دس مسمار اسدت که با 
 .ن در طرا  مسماری استشود. پی  بی ی تم یدات مت اسب با شرایط اقایمی نیز بر توجه به اطالنات ذکر شدر انجا  می

 .ابساد اار آسانسور باید مت اسب با ررفیت کابیا، نوِک در و سرنت آسانسور طراحی می شود
طرا  باید مال صدایپ قرارگیری آسدانسدور در سداختما  را با توجه به مسیارهای سد ولت دسدترسدی، سد ولت رفت و آمد مسدافرا  و نیز 

. ایا جانمایی باید به ناوی باشدد که آسدانسدور در مرکز حرکتی و ترافیکی سداختما  باشدد و هدایت آن ا به سدمت آسدانسدور تسییا نماید
تواندد م یدد  ت و جدابجدایی ار ن دا  مختاا سددداختمدا  بده آ  دسدددترسدددی پیددا کرد. بددیا م دور رندایدت موارد هرر میکد بتوا  بدا کمتررا حر

 .باشد

 

 .متر باشد  40ر هر ط  ه  حداک ر مسافت از در ورودی ساختما  تا درِ آسانسور د •
 .آسانسورها باید به ناوی جانمایی شوند که مسافت طی شدر توسط مسافرا  برای سوار شد  به هر کابیا، حداقل ممکا باشد  •
توا  آن ا را در یک اار قرار داد. اگر تسداد آسدانسدور ا ار دسدت ار باشدد، باید  دسدت ار یا کمتر باشدد، می  3در صدورتی که تسداد آسدانسدور   •

 .در دو اار مجزا قرار گیرند 

 
 .جدول هرر آمدر است راهرو م ابِل آسانسور، در های مسکونی نرضبرای جانمایی آسانسور در ساختما 

 های کابیاورودینرض راهرو م ابل   تسداد آسانسور 

 تر از نمن کابیابرابر یا بزرگ  تکی 

 گروهی در ک ار ه  
متر یا بزرگتررا نمن کابیا در گرور ئهر کدا     ۱/۵برابر یا بزرگ تر از  

 تر باشدن که بزرگ 

 گروهی روبروی ه  
متر یا مجموک بزرگتررا نمن آسانسورهای    2/۱برابر یا بزرگ تر از  

 تر باشدن رور روی ه  ئهر کدا  که بزرگ 

 



 

 

 

 
 ابعاد کابین خاص و ظرفیت 

 :دار را دارند باید الزامات زیر را دارا باشندآسانسورهایی که قابلیت حمل صندلی چرخ
 .میایمتر باشد   ۱۱00×۱400حداقل ابساد کابیا   •
 .میایمتر باشد   800حداقل نرض بازشو درِ کابیا،   •
 .مج ز به سیست  تراز ط  ه مجدد باشد  •
مج ز به دکمه باز ماند  درِ کابیا برای مدت طوننی تر اه زما  نادی بسته   •

 .شد  در باشد 

 
 :آسانسورهایی که قابلیت حمل برانکارد را دارند باید الزامات زیر را دارا باشند

 میای متر نرض   1100میای متر نمن و    2100کابیا   حداقل ابساد   •
 میای متر  900حداقل نرض بازشوی درب   •
 .مج ز به دکمه باز ماند  درِ کابیا برای مدت طوننی تر اه زما  نادی بسته شد  در باشد  •

 
 :آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت را دارند باید الزامات زیر را دارا باشند

 میای متر نرض   1400میای متر نمن و    2400کابیا   حداقل ابساد   •
 میای متر   1300حداقل نرض بازشوی درب   •
 میای متر   2100حداقل ارت اک درب    •
سانتی متری از درب ورودی در دو سمت ورودی   40شستی های اح ار در   •

 .نصب شوند 
مج ز به سیست  برآ ا فراری باشد که ه  ا  قفا برآ کابیا را به  •

 دایت نمایدب تررا ط  ه ه
مج ز به دکمه باز ماند  درِ کابیا برای مدت طوننی تر اه زما  نادی بسته   •

 .شد  در باشد 
 مج ز به دکمه ای باشد که که آسانسور را در اختیار کار را  خاص قرار دهد •

 
 آماده سازی کف چاله آسانسور  مرحله دوم:

 
شددر اولیا توقا  سدفپ تما تا  ج ت نصدب آسدانسدور ارت اک مورد نیاز از کا ااهک

.ئبه ن وا  م ال کد ارت انی مال ااهک  میتواند همان د جدول هرر باشددد آسددانسددور
آسدددانسدددور تا کا تما  شددددر پارکی ن که شدددروک حرکت آسدددانسدددور از ایا کد ارت انی 
خواهد بودن. ایا حداقل ارت اک به م دور اجرای سددکوهای  ددر ه گیر و مال جانو ار  

 .است
 
 

آسانسور کششی گیرلب  آسانسور کششی گیر بکب هیدرولیک ورنوک آسانس
 فاکه بان 

 آسانسور کششی گیرلب فاکه پاییا

 210 190 190 190 ارت اک پیت 

 
 
 
 



 

 

 

نکته : پیت آسددانسددور وابسددته به شددرایط مختا ی می اشددد مان د ررفیت کابیا هررا در کابیا های با ررفیت بان کا سدداهی قوی تری 
انجا  میشدود پب به پیت بیشدتری نیاز دارر  همچ یا شداید به قاب وزنه با د تر نیاز داشدته باشدی  و سدرنت ه  بسدیار م   اسدت لها 

 ی اشد.  انداد انالمی حد اقل ها م

سددانتیمتر   20سددانتیمتر بتا م ر و  ۱0شددود، مسمون   برای اجرای سددازر االه آسددانسددور که بخشددی از فونداسددیو  ماسددوب می •
شدود. اگر در ن شده های سدازر، مشدخصداتی ویر از آنچه که گ ته شدد وجود داشدته آرماتور  دی و بتا ررزی در ندر گرفته می

 باشد، خاک رداری باید با آ  مشخصات هماه ن شود. 
سدی ی کابیا و  ، مال ن ور یوش و، لواز  گاورنر سد و نگیرهاایا ف دا ج ت نصدب قفسات آسدانسدور شدامل بافرها ئ در ه •

 .است رار سکوی  ر ه گیر خواهد بود
ج ت نصدب سدتون ا در ندر   30*30ج ت اجرای آه کشدی حتما نز  اسدت در ا ار گوشده اار صد اات پایت انتدار به ابساد  •

 گرفته شود 
اجرای سکوهای  تواند بت ی باشد و ه  فازی. برای ج ت اجرای سکوهای  ر ه گیر دو راهکار وجود دارد. ایا سازر ه  می •

های انتدار در ه  ا  آرماتور  دی کا االه در ندر گرفته شدود. و برای اجرای سدکوی فازی صد اات فازی با بت ی باید ررشده
با توجه به ای که نصدب آسدانسدور از  ن را باید در کا االه جای گهاری کرد.  30*30ابساد و اندازر مشدخص شددر در ن شده ها ئ 

ما  اسدددت، وجود ررشددده از ج ب آرماتور در داخل االه امری خفرناش خواهد بود. لها جای دهاری  آخررا مراحل اجرای سددداخت
 .ص اه و اجرای سکوی فازی ایما تر خواهد بود

نکته : در ایا مرحاه پی  بی ی اار ارت  روری است. اتصال زمیا باید برای سیست  برآ آسانسور در ندر گرفته شود. سیست  
 .های آسانسور و قفسات فازی ثابت آ ،  روری استلتاژ کرد  ررلهم  دی نیز برای ه  و

 
 مرحله سوم : عملیات آهن کشی ) سازه فلزی( چاه آسانسور

اسدت رار   آها کشدی ن ارت اسدت از سدازر فازی اار آسدانسدور. ایا سدازر برای
شدددود. آها  هدای کدابیا و رردل هدای وزنده اجرا میهدای مورد نیداه رردلبراکدت
اجرا  مسمون  بر اساس ن شه طراحی شدر توسط فروش در آسانسورکشی  

شددود. جدول هرر پیشدد  ادی ج ت آها آنت مورد اسددت ادر می اشددد.  می
در تراز ط  ده در هر ا دار طر  اار اجرا شددددر و در میدا  ط  ده   کال  ب ددی

شدددود. شددداقول بود  کامل ایا سدددازر اهمیدت  در سددده طر  اار اجرا می
صدددورتی که آها کشدددی شددداقولی اجرا نشدددود ه  از ابساد  هرادی دارد. در  

شددود و ه  به ه  ا  نصددب درب و ررل داخل اار آسددانسددور کاسددته می
 برش و اصال  آها کشی خواهد بود.  نیاه به

 
 

 فاصاه کال  ها در سمت نصب ررل آها آنت پیش  ادی  ررفیت  تسداد ط  ات  نوک آسانسور 

 سانتی متر  100 8و ناودانی  8ن شی  ن ر 6تا  توقا 5تا  هیدرولیک 
 سانتی متر  100 8و ناودانی  10ن شی  ن ر 8تا  توقا 8تا 5 هیدرولیک 

 سانتی متر  150 8و ناودانی  8ن شی  ن ر 6تا  توقا 5تا  آسانسور کششی گیر کب 

 سانتی متر  150 8و ناودانی  10ن شی  ن ر 8تا  توقا 8تا  5 آسانسور کششی گیر کب 
 سانتی متر  150 8و ناودانی  8ن شی  ن ر 6تا  توقا 5تا  آسانسور کششی گیرلب 
 سانتی متر  150 8و ناودانی  10ن شی  ن ر 8تا  توقا 8تا  5 آسانسور کششی گیرلب 

 
آسدانسدور های دوباکب  نکته : در آسدانسدور های هیدرولیک های سد  یا و آسدانسدور های ارت اک بان و آسدانسدور هایی با ررفیت بان و 

 و بیشتر با توجه به پروژر باید مااس ات انجا  شدر و آها آنت و فاصاه کال  ها شخص شود
 .توا  مراحل اجرای سازر آها کشی را به صورت هرر بیا  کرددر حالت کای می



 

 

 

 ت یه ن شه اجرایی آها کشی کامل اار •
 ت یه لیست آها آنت مورد نیاز  •
 م اسب ج ت اجرای آها کشی نصب دار ست فازی  •
 انجا  آها کشی با ندارت نمای در ف ی شرکت فروش در یا دست ار ندارت ساختما   •
 اجرای  د زنن آها آنت پب از صدور گواهی انجا  کار آها کشی  •

اورهد: فاصداه کا آخررا ط  ه تا هرر سد ا اار می اشدد که ایا اندازر وابسدفه به ارت اک کابیا و سدرنت و 
 ج یزات داردارت اک ت

موتورخانه دار : در آسانسور های موتورخانه دار شما می ایستی اندازر اور هد را با  خامت دال بت یئ مال  
 نشستا موتور ن را جما ک ید سوب با ارت اک مال ایستاد  روی دال بت ی ارافه ک ید  

 4سدانتی متر  اورهد مورد نیاز  230ک متر بر ثانیه با کابیا به ارت ا ۱با سدرنت    ۱:۱م ال در آسدانسدور با سدیسدت  
 متر باشد  دارر   2سانتی متر و ارت اک مورد نیاه برای ایستاد   20متر می اشد و  خامت س ا 

 متر 6.2=  4+0.2+2

 متر ارت اک داشته باشی  6.2یس ی از کا ط  ه آخر تا هرر س ا موتور خانه باید 

 مال بسته به طراحی آسامسور می اشدبدو  موتور خانه : در ایا حالت موتورخانه کا

در ایا حالت می ایسدتی در سد ا خرپشدته سدوراخی به اندازر اار اسدانسدور در ندر گرفت تا بسد از آه کشدی از خرپشدته به اندازر مورد 
حی سدرنت آسدانسدور و متر می اشدد که باز ه  ایا ندد وابسدته به نوک طرا ۵تا  4.30نیاه بان تر رفت مسمون در ایا حالت ها اورهد بیا  

 ارت اک کابیا دارد.

 
 دیوارکشی اطراف چاه )در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد(  مرحله چهارم:

بوسددیاه قفسات یا دیوارهای جداک  در از مایط اطرا  جدا شددود.   سددمت اغن باید –روبرو  –سدده طر  اار آسددانسددور ئسددمت راسددت 
از کا تما  شدر اولیا توقا تا  جداک  دها نیز باید به صورت مفاوب اندود کاری و صا  شود. دیوارهای جداک  درسفپ داخای ایا 

 شود.اتاقک موتورخانه بر روی پشت با  اجرا می
های هرر برحسدب شدرایط سداختما  انجا   ممکا اسدت دیوارکشدی با یکی اه روش

 .پهیرد
های سیمانی  یا پانل –ازی های فکه به ت اسب ف ا اه ورآورآ کشی  •

 .شود است ادر می
رابیتب ب دی با است ادر از تورهای فازی مخصوص و اندود کاری روی   •

 .آ 
 انجا  اندود دیوار از طر  داخل ااهک بوسیاه سیما    •

دیوارهدای جدداک  ددر بدایدد حتی انمکدا  بده صدددورتی اجرا شدددوندد کده کال  اف ی در 
ها و کال  ب دی آها کشدی در پشدت سدتو اگر نمایات   داخل آ  مدفو  نشدود.

هدای اف ی،  هدا بر روی کال در مادل نصددددب براکدت در داخدل دیوار قرار گیرد، بدایدد
ف ددای خالی م اسددب پی  بی ی شددود تا از تخررب بسدی دیوار جاوگیری شددود.  

های درب و ن شدده توا  ازبرای در ندر گرفتا ف ددای م اسددب نصددب براکت ها می
 .است ادر کرد شود در آسانسور ت یه میررل که توسط فروش

های پوشددان در اار آسددانسددور باید از مصددالپ م او  در برابر آت   دیوارها و تیغه
ساخته شوند. قابایت تامل آت  ایا دیوارها حداقل باید یک سانت باشد. م او  در برابر آت  یس ی ای که ایا دیوارها در اثر حرارت،  



 

 

 

ها از شدیشده سداخته شدوند م اومت در و بانو ایجاد گرد و و ار نشدوند. در صدورتی که دیورار نک  د ک  در متصداندگاه یا دود مسدمو   
برابر حررن مالش نیسددت و باید ایا شددیشدده ها از نوک لمی ت شدددر با ارت اک م اسددب و مشددخص شدددر در اسددتانداردهای مای آسددانسددور  

 .باشد
سدور بت ی باشدد طرا  باید صد احات آه ی یا پروفیل های فازی مخصدوص ج ت نصدب اجزای  های اطرا  اار آسداندر صدورتی که دیوارر
های مخصوص  های مورد نیاه پی  بی ی نماید. اگر به هر دلیای جای هاری ص اات انجا  نشود، است ادر اه بولتآسانسور را در مال

ر بر اجزای مرت ط را دارند، مجاز اسددت. اگر سددازر اطرا  اار های آجری که قابایت تامل نیروهای واردهای مخصددوص دیواربتا یا بولت
 .آسانسور فازی باشد، نز  است پی  بی ی های نز  برای اتصال اجزای آسانسور به سازر ساختما  در ندر گرفته شود

باشددد. در صددورت  های اار آسددانسددور در سددمت ورودی های کابیا باید صددا  و بدو  برجسددت ی و یا فرو رفت ی  سددفپ داخای دیوارر
 .درجه نس ت به افن پوشانیدر شود 60وجود برجست ی، باید ایا برجست ی با زاویه 

روشد ایی اار آسدانسدور باید م اسدب باشدد. برای ایا م دور نز  اسدت دو ندد اراا در فاصداه نی  متر اه بانتررا و پاییا تررا ن فه اار 
متر اجرا شددوند. ایا اراا ها اواب از نوک اراا های تونای با ح ا  م اسددب هسددت د و  4اجرا شددود و ماب ی اراا ها با فواصددل حداک ر  

 .قابایت روشا و خاموش شد  از مال موتور خانه و ااهک را دارند
در صددورت قفا مدار تغهیه آسددانسددور برای تسمیرات و سددرویسددکاری، باید مدار تغهیه سددیسددت  روشدد ایی موتورخانه، روشدد ایی اار و 

 .برآ برقرار بماندپررزهای 
 

 موارد مهم بعد از اجرای آهن کشی و ریل
ررل ها اه پاییا تا بانی اار به صددورت کامل نوار پیو شددوند ، در صددورت ک یا 

 شد  ررل ها با اسوری رووا و گاهوییل شسته شود .
 ، ئ ان  اه براکددت هددا  بدداقی مدداندددر  ررددل هددا ، کایدده آها آنت  از نوار پیو  پب 

 ...ن رنن ئ ترجیاا  آبی ن زدر شود .آه کشی و 
دیوار ای ی باید به گونه ای انجا  پهیر که پب از سدیما  سد ید ئ کامال صدا  
و سدددی ای و اصدددفالحا شدددمشددده ک  ن از داخل اار ، کایده متسا دات و پیو و 
م رهدای مر و  بده رردل هدا و پشددددت ب دد رردل هدا هرر سدددیمدا  نرود و پب از 

تج یزات آسددانسددور از سددیما  های ررزش کردر  سددیما  کاری کایه کال  ها و
پداش شدددوندد . ئ مفاوب اسددددت دیوار ای ی و سدددیمدا  کداری خدار  کال  هدای 
آسددانسددور پایا  پهیرد و یا ن ایتا  با رنایت موارد گ ته شدددر ، از سددفپ داخای 
کال  ها ئ ناودانی ن ، داخل تر نیاید . به پیشددد  اد شدددرکت آسدددانسدددور بسدددیار  

 یما  رنن روشا ترجیاا  س ید زدر شود .مفاوب است روی س
در ایا مرحاه امکا  کشدید  کابل سده فاز داخل لوله برآ م اسدب به ندر می 

ن رر ن و ایا لوله ن اید از داخل اار آسانسور ن ور ک د ئ تو کار   21تا  13برای   5*12ن رر ، و   10تا  7برای   5*10ن رر ،  6برای تا  5*6رسد. ئ کابل 
ی برای ن ور سدددی  تا ا بده داخدل ادار و انت دال آ  بده موتور خدانده در ندر گرفتده شدددود و  ایا لولده ه  ن دایدد از داخدل ادار بداشدددد ن .ماا

 آسانسور ن ور ک د ئ تو کار باشد ن  .
ی  سدددانتی متری اه ورود   80*60*50به م دور انت ال کابیا آسدددانسدددور به داخل اار ، می ایسدددتی ف دددای نز  را برای ن ور یک مکسب  

 ساختما  به داخل اار در ندر گرفته شود .
از ایا مرحاده می بدایسدددتی هیچ ونده مصددددالای از طررن ادار جدا بده جدا ن ردد تدا از آسدددیدب دیددگی و ب   خورد  ت دیمدات رردل هدا  

 جاوگیری به نمل آید .



 

 

 

 مرحله پنجم: ایجاد موتورخانه 
های هرر در  شود و رنایت ابساد و اندازر فروش در اجرا میاتاآ موتورخانه بر حسب ابساد و ن شه اجرایی 

 .آ  الزامی است

میایمتر باشدد، سدفپ بانتر باید    ۵00در صدورتی که اختال  ارت اک بیا سدفو  داخل موتورخانه بی  از  •
 .با نردر ماصور شود و برای دسترسی به آ  باید پاکا  تس یه شود

 .متر باشد 6س ا اتاآ موتورخانه ن اید کمتر از فاصاه کا تما  شدر آخررا توقا تا هرر  •

داشته باشد. ایا درب   میایمتر  2000میایمتر و ارت اک  900اتاآ موتورخانه باید در ی با نرض ورودی حداقل  •
اه بیرو  با  باز شدود و داری ق ل درب حیاطی باشدد که از داخل با دسدت و باید به سدمت بیرو  موتورخانه

 .کاید باز شود
 .موتورخانه باید دارای پ جرر ج ت ت ویه باشداتاآ  •
 .داشته باشد 40×40و ابساد  CFM 250 موتورخانه باید هواکشی با حداقل فا •
سددانتی رادن برای ایا  درجه  40الی  ۵ف ددای موتورخانه همیشدده باید دمای م اسددب داشددته باشددد ئبیا  •

یک هیتر یا بخاری برقی اسدددت ادر  سدددرد اه  گر  از ت ویه و هواک  و در فصدددول م دور، برای فصدددول
 .خواهد شد

 .باید در موتور خانه نصب شود CO2 کوسول آت  نشانی یک ندد •
 تاباو برآ سه فاز ط ن مشخصات مورد تأیید شرکت فروش در آسانسور در موتورخانه نصب شود.  •
 .اخته شودس ا ااهک باید برای بارهای استاتیکی و دی امیکی به همرار ررفیت آسانسور طراحی و س •
 .کا موتورخانه باید از مصالپ ویر لغزندر مان د بتا ماله کشی شدر یا ورآ آجدار ساخته شدر باشد •
لوکب در کا و اطرا  کایه نواحی دسدترسدی تامیا گردد ئ به ایا م دور باید    200روشد ایی داخل موتورخانه باید به میزا  حداقل  •

 .حداقل از دو ندد نمغ است ادر نمود ن . همچ یا باید حداقل یک پررز در موتورخانه نصب شود
باز کا موتورخانه  های میایمتر در اطرا  کایه سدورام ۵0برای جاوگیری سد و  اجسدا  خارجی به داخل اار باید ل ه هایی به ارت اک  •

های پی وی سددی ایجاد کرد و ارت اک ایا لوله ها را بیشددتر از توا  ایا سددورام ها را با اسددت ادر از لولهایجاد شددود. برای ایا م دور می
ها را   سد ا موتورخانه در ندر گرفت، پب از اتما  نمایات نصدب و رار انداهی آسدانسدور به هر اندازر که نز  باشدد اه باقیماندر لوله

 .میایمتری را تامیا کرد ۵0برردر و ارت اک 
آسدانسدور خواهد  قالبی فازی در بانی اار آسدانسدور روی مرکز سد ا موتورخانه نصدب شدود. ررفیت ایا قالب مت اسدب با ررفیت •

 .بود. که در جدول هرر آمدر است

 ئکیاوگر ن حداک ر بار آستاتیکی واردر به قالب  ررفیت آسانسور ئکیاوگر ن 

 ۱۵00 ۱000تا 

2۵00 2000 

 با مشورت شرکت سازندر و طرا  آسانسور  2۵00بی  از 

 
 
 
 



 

 

 

 مرحله ششم: دورچینی درب طبقات
 .بسد از اتما  نصب ررل و درب و ک ترل ن ایی نمایات توسط نوامل ف ی و تأیید آ  باید موارد ذیل انجا  شود

انجدا  شدددود بده طرر ی کده پب از سدددیمدانکداری هیو دیوار ای ی یدا رابیتب دور درب هدا   -1
 مانسی برای باه و بسته شد  درب ط  ات و درب ها وجود نداشته باشد .

در درب های لونیی سددفپ سددیما  سدد ید تما  شدددر در تمامی دور درب ها ئ پائیا ، بان ،  -2
 اغ و راست هر درب ن کامال هم اد ا ار اوب درب نصب شدر باشد .

ما  اتوماتیک پاییا درب تا بانی درب ط  ه پاییا تر ، فاصدداه سددیما  سدد ید در درب های ت -3
 2سدددانتی متر ئ ن دایتدا   بدا خفدای   7تمدا  شددددر تدا داخای تررا ن فده اه پدائیا ا دار اوب درب  

سدددانتی متری نباشدددد . ایا مفادب در مورد پاییا تررا درب تا کا ااهک و بانتررا درب تا 
 . هرر س ا اار نیز صادآ است

همچ یا در سدددمدت ادغ یدا راسددددت درب کده درب جما می شدددود ئ یدا هر دو ج دت در درب هدای 
سدددانترال ن ، تما  شددددر سدددیما  سددد ید نی  سدددانت از ا ار اوب درب تو تر باشدددد و داخل 

 ا اراوب در  ا ن اید از مصالپ پر شود .
درب هدای  قسدددمدت پدائی ی ا داراوب درب ط  دات ئ در درب هدای لونیی خود ا دار اوب ، و -4

اتوماتیک روی سدی  سدیل آلومی یومی ن باید کامال  با کا ط  ات تراه باشد د . در صدورتی که  
پب از اک کرد  درهای ایرادی را متوجه شدددید سددررسا  به شددرکت آسددانسددور خ ر دهید تا  

 ق ل از دیوار ای ی دور درها اصال  گردد.
جرد اسدددت دادر ک یدد . ئ بدار دیوار روی برای دیوار ای ی بدانی درب ط  دات ، از نسدل درگداهی م -5

 درب و یا ناودانی یا قوطی نصب شدر برای نصب درب نیاید . ن
دیوار ای ی بدایدد بده گونده ای بداشددددد کده پب از سدددیمدا  کداری از داخدل ادار ، کایده متسا دات   -6

مر و  به درب ها ، هرر سیما  نرود و پب از سیمانکاری کایه کال  ها و تج یزات آسانسور 
 یما  های ررزش کردر پاش شوند . از س

در درب های اتومات روی پایه ا ار اوب درب ها که آلومی یومی هست د و به راحتی آسیب  -7
می بی  د ن اید فشددار وارد شددود تا از آسددیب دیدگی احتمالی آ  جاوگیری شددود . همچی یا  

ا توصدیه می ررختا مصدالپ درو  آن ا بانو نماکرد نام اسدب درب ها خواهد شدد ب ا بر ای
 گردد ابتدا توسط کاتا پوشاندر شدند و سوب نوار پیو شوند .

ط  ه ای که در حال حا ددر درب نصددب نشدددر اسددت ، پب از مرحاه مکانیک درب نصددب می  -8
 شود و در مورد آ  کایه مفالب فوآ صادآ است .

دیددگی از ایا مرحاده بده بسدد هیو گونده آب و مصدددالای از داخدل ادار ن ور نک دد تدا از آسدددیدب   -9
 احتمالی درب ها جاوگیری شود .

در صددورت وجود دار سددت ، پب از سددیمانکاری دار سددت ها جما شددوند . ئ به م دور انت ال موتور از طررن اار به داخل موتور  -10
 خانه و همچ یا قرارداد  کابیا داخل اار ، می بایستی دار ست ها جما شود ن .

 ساسو شا ها ئ مکانیز  بانی درب ها ن باید با پالستیک ماافدت شوند تا سیما  و .. به ان ا آسیب نزند .  -11
 کا اار پب از انجا  سیمانکاری تمیز شود . -12

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ارهای اجرایی کارفرما هنگام نصب آسانسور در ساختمان ک
  د زنن آها کشی •
 مشخص کرد  کدهای مسماری ط  ات برای نصب صایپ درب ها •
گیرد و دیوار ای ی بانی درب ورودی  دورتادور ااهک آسدانسدور ئدیوارای ی بانی درب ها پب از نصدب درب ها صدورت می دیوارای ی •

 اصای پب از جای هاری کابیان
 نوار پیچی دور ررل ها •
 ورت گیردنشود ق ل از جای هاری کابیا صم افه ئتوصیه می اندود کاری دیوارهای داخای ااهک و مسدود کرد  تمامی •
 اندودکاری آستانه درب ها •
 شودننصب قالب هرر طاآ اتاآ آسانسور ئمسمون  ایا قالب به ه  ا  بتا ررزی س ا موتورخانه در آ  جای هاری می •
 قالب ب دی و آرماتور ب دی دال موتورخانه •
 دررافت ن شه سورام های دال موتورخانه و جای هاری لوله های مر و  به آ    •
 ل موتورخانهبتا ررزی دا •
 نصب کابل و جس ه سه فاز در اتاآ آسانسور •
 اجرای اراا های تونای و پررز در اار و ارتی ن •
 اجرای روش ائی موتور خانه •
 داخل موتورخانه  40در40اجرای هواک   •
  ب ائی ته ااهک و اجرای سکوی ته اار •

 
 نکته : تا اخذ استاندارد استفاده از آسانسور ممنوع میباشد. 
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