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 1شگفتار شماره پی

هاي آموزشی بسیاري بـراي پرسـنل   در طی سالیان گذشته دوره

نصب، سرویس و نگهداري، شرکتهاي بازرسی و دانشـجویانم برگـزار   

هاي صنعت پله برقـی بخصـوص در   ام. متاسـفانه یکی از ضعفنموده

ایران، عدم وجود کتابهاي مرجع در این زمینه بوده، بطوریکه تجارب 

نیـز  اندازي، سـرویس و نگهـداري و   مراحل نصب، راه  کسب شده در

بعـدي  هـاي   بدون قابلیـت انتقـال بـه نسـل    از تجهیزات برداري بهره

 منحصرا نزد کارشناسان صنعت باقی مانده است. 

المللـی   متاسفانه حتی در زمان انتشار کتاب جاري در سطح بـین 

مراجع در این زمینه بسیار محـدود  نیز، کتاب مستقلی در زمینه صنعت پله برقی منتشر نشده و 

 باشند.   می و پراکنده

ه نصـب و  ـسابقـ  ،له برقـی ـپـ  تـت در صنعـال فعالیـس 8ش از ـه بیـکتاب جاري با پشتوان

نیازهاي  برپایه و نیز دستگاه انواع پله برقی و پیاده روي متحرك شیندلر 300اندازي بیش از راه

گاه علمی کاربردي کوشا براي اینجانب مشهود بـوده،  آموزشی که در خالل دوره تدریس در دانش

تدوین گردیده تا بتواند بعنوان تنها کتاب موجود در زمینه ایمنی و آنـالیز حـوادث، منحصـرا در    

این صنعت  و محققین روي متحرك پاسخگوي نیاز فعالین، عالقه مندانصنعت پله برقی و پیاده

ر بسـته شـده تـا کلیـه مطالـب از اسـتانداردهاي       باشد. در تدوین کتاب جاري تمام مساعی بکـا 

اجـرا شـده بتـوان    هـاي   و با پشتوانه پروژه شدهالمللی و مقاالت دانشگاهی استخراج داخلی، بین

بتواند به عنوان منبع قابل اعتمادي مورد استفاده اساتیـد، دانشــجویان و  کتابی تدوین نمود که 

 کارشناسـان محتـرم قرار گیرد.

انـد، کمـال   زم است، از کلیه افرادي که در تدوین کتـاب جـاري همکـاري نمـوده    در پایان ال

 ام این کتاب را به همسر و فرزنـدانم تقـدیم  و به پاس صبوري و همیاري خانوادهتشکر را داشته 

   .دارم می

 

 با احترام 

 فرتاش رزمجو

 مهندس مکانیک



 



 

 

 

 2پیشگفتار شماره 

ر امریکاي شـمالی روزانـه   میالدي، تنها د 2004طبق آمار سال 

هزار پله برقـی و پیـاده روي    33میلیون نفر جهت جابجایی از  245

در طبـق آمـار منتشـر شـده     انـد.  متحرك نصب شده استفاده نموده

هزار پله برقی و پیاده 75بیش از تنها در اروپا میالدي،  2011سال 

ز جنگ در ایران نیز پس ا. اندبودهبرداري  روي متحرك در حال بهره

، ارتقـا   هـاي تجــاري  از مجتمــع بـرداري   تحمیلی، با افـزایش بهـره  

ــاح ف  ــز افتت ـــاهی و نی ـــات فرودگ ـــیرهخدم ـــگاههاي زنج ،  ايروش

برقـی و  هـاي برداري از پلهپتانسیل مناسبی در خصوص نصب و بهره

یـاز بـه آمـوزش    ها، نبرقیروهاي متحرك ایجاد گردید. افزایش آمار استفاده کنندگان از پلهپیاده

هاي ایمنـی را مشـهودتر   وجود مکانیزم نودـاري نمـافرین و نیز اجبـح رفتار مسـالگوهاي صحی

، نصـابان و سرویسـکاران در صـنعت    مسافریندیدگی ر آمار آسیبـالهاي اخیـه است. در سنمود

 ه است. از تجهیزات به طرز چشم گیري افزایش یافتبرداري  پله برقی به نسبت نرخ افزایش بهره

هـاي برتـر   در این کتاب سعی شده با استناد به منابع معتبر خارجی و نیز بـر اسـاس مقالـه   

روي متحـرك در  الهاي اخیر، نسبت به آنالیز مخاطرات موجود در صـنعت پلـه برقـی و پیـاده    س

ایران اقدام نموده و ضمن ریشه یابی حوادث، راهکارهاي اجرایی موثري را با هدف کـاهش نـرخ   

اي از این کتاب، اختصاصـا براسـاس   عمدههاي  الزم به ذکر است، بخش .گرددحوادث ارائه وقوع 

حوادث در خـالل سـالیان گذشـته تـدوین     وقوع علل  و برپایه آنالیز رب کسب شده در ایرانتجا

 شده است.

شـرکت  مـدیریت محتـرم    مهندس عمرانی،جناب آقاي  انتشار کتاب موجود بدون مساعدت

اسـت؛ در  ام قابل فرض نبـوده، لـذا الزم   دریغ اعضاي خانوادهو نیز یاري بی نبرتمکین فوالد آسا

 برابر کلیه این عزیزان، سرتسلیم فرود آورده و از زحمات ایشان کمال تشکر را داشته باشم.

 

 با احترام   

 آنتونی آندون

 مهندس صنایع



 



 

 

 

 

 مقدمه

 تیـ ظرف نیشـتر روهاي متحرك، بیادههاي برقی و پیپله ،يدر بین تجهیزات جابجایی عمود

هاي  فروشـگاه ،يمسـافر يها انـهی. امـروزه تصور ایستگاههاي مترو، پاباشـند یجابجایی را دارا م

 باشد.   می روهاي متحرك بسیار بعیدهاي برقی و پیادهبدون وجود پله اي و ...زنجیره

نکته  نرك نصب شده در ایران، ایروهاي متحو پیاده هاي برقیپله تیگذرا به وضع یبا نگاه

و  سینصب و نیز عـدم سـرو  ، برداري هی به اصول ایمنی در بهرهتوج بی مشهود بوده که یبه خوب

خسارات مادي و معنوي بسـیاري را بـه متولیـان     تجهیزات یاد شدهنگهداري مناسب و به موقع 

 صنعت تحمیل نموده است.  نای

 

 دیـ عمـر مف  يدارا ،قطعات مورد اسـتفاده در ایـن صـنعت   از طرفی، با توجه به اینکه لوازم و 

نقصـان در کـارکرد    باعـث  ،مسـتهلک  طعاتـدم تعویض بـه موقـع قـ   ـع ؛ لذاباشند می مشخصی

 گـردد. ایمنـی  هاي  خرابی سایر تجهیزات مرتبط با مکانیزم تواند منجر به می نیزو  شده برقی پله

 اهد داد.را افزایش خواحتمال آسیب به مسافرین که این امر 
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مشـهود  نیـز   تجهیزاتبرداري  در نحوه بهره نیزمعماري و و چیدمان این موضوع در طراحی 

پله برقـی بـا ترافیـک     و کارکرد ظرفیتتناسب عدم عدم رعایت اصول طراحی،  ، بطوري کهبوده

 مسائل ایمنی خطرات بسیاري را بدنبال خواهد داشت.ه توجهی ب بی نیزو مسافري 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویـرایش  مبحث پـانزدهم،   اختمانمقرارت ملی س 4-10-3-15ه به اینکه مطابق بند با توج

عواقب حقوقی هرگونه حادثه بر روي پله برقی به عهده شرکت سـازنده و مسـئولین    1387سال 

اي از اهمیـت ویـژه  بـرداري   توجه بـه اصـول طراحـی، نگهـداري و بهـره     لذا باشد،  می ساختمان

   .باشد می برخوردار

پرداختـه و  به تفصـیل  ذکر شده هاي  به کلیه موارد فوق در زمینه شدهب جاري سعی در کتا

جهت جلوگیري از تکـرار  راهکارهاي مناسب و ایمن نیز  ،ضمن ارائه گزارش از حوادث واقع شده

 تبیین گردد.  حوادث 

اهت بسیــار در نحـوه عمــلکرد و    ـدر پایان ذکر این نکته الزم است کـه بـا توجـه بـه شبـ     

برقـی، جهـت تخلـیص و روانـی مطالـب، از      هاي  روهاي متحرك و پلههاي حرکتی پیادهیزممکان

برقـی اجتنـاب گردیـده اسـت. در مـواردي کـه       روي متحرك پـس از واژه پلـه  تکرار کلمه پیاده

نکات در پله برقی و پیاده روهاي متحرك با هم تفاوت داشته باشـند، بـه تفکیـک     ااستاندارد و ی

 جداگانه تشریح خواهد گردید.آن نیز الزامات  ،هریک از تجهیزات

 

 آرزوي موفقیت با

  کتاب مولفین



 

 فصل اول

 تعاریف اصلی

 

یـافتن زبـان    نیـز پلـه برقـی و   مفـاهیم اولیـه در صـنعت    در این فصل به منظور آشنایی بـا  

رامی مشترك، ابتدا تعاریف و اجزاي اصلی پله برقی به اختصار توضیح داده شده تا خوانندگان گ

جـاري  هـاي   قطعات اصلی آن را شناخته و با اسـتاندارد  ،ضمن آشنایی نسبی با اصطالحات رایج

 در زمینه ایمنی آشنا گردند.
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يمني  صنعت پله برقي ۱۶  / 

  1ارتفاع پله برقی 1-1

ــی،    ــه برق ــاع پل ــیارتف ــرین  از یک مهمت

بـوده کـه عبـارت     یفاکتورها و مشخصه اصـل 

ایی عمودي که توسط پله است از میزان جابج

ارتفـاع  تـر   پذیرد. به زبان سـاده  می برقی انجام

دو تراز طبقاتی که پله برقی بـین آن طبقـات   

و نماید ارتفاع پله برقـی   می مسافرین را جابجا

 باالبري گویند. ارتفاع یا

 

 

 

 

  2طول افقی پله برقی 1-2

ي مـورد نیـاز جهـت نصـب     اسبه فضاـصوص در محـکه بعنوان معیاري مهم، بخ ،یطول افق

، عبارت است از فاصـله افقـی بـین نشـیمنگاههاي بـاال و پـایین، کـه        گردد می برقی استفادهپله

 گردد. می براساس ارتفاع باالبري و زاویه شیب توسط سازندگان محاسبه و اعالم

 
 معیارهاي اصلی پله برقی 1-1شکل 

                                                           
١. Rise   
٢. Span 
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 طول مفید پله برقی -1-3

ول مسیري است، که مسـافر بـرروي پلـه برقـی سـوار شـده و       طول مفید پله برقی شامل ط

گردد. الزم بـه ذکـر    می در زمان بیمه تجهیزات استفادهبیشتر نماید. از این مشخصه  می حرکت

 گردند. می طول مفید پله برقی محسوب ءاست، استپهاي افقی در ابتدا و انتهاي مسیر نیز جز

 

 سرعت -1-4

   .شوند می ساخته هیثان بر متر 75/0 و 65/0 ،6/0 ،5/0 يسرعتها در یبرقهاي  پله معموال

 نماید. می شیب و ارتفاع پیرويهاي  در استاندارد سرعت مجاز از مولفه

o  باشد. می درجه 30متر برثانیه با زاویه شیب تا  75/0حداکثر سرعت مجاز پله برقی 

و نیـز   13836-1ستاندارد ملـی ایـران   ا 2-2-1-4-5مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان، بند  7-4-3-15(بند 

 )EN115-2005استاندارد  1-2-12بند 

 

o  ـ   5/0درجـه،   35الـی   30زاویه شیب بین حداکثر سرعت مجاز پله برقی با یه ـمتـر برثان

 باشد.می

و نیـز   13836-1استاندارد ملـی ایـران    2-2-1-4-5مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان، بند  7-4-3-15(بند 

 )EN115-2005استاندارد  1-2-12بند 

 

o باشد. می متر برثانیه 5/0 ،متر 6براي پله برقی با ارتفاع بیش از مجاز  حداکثر سرعت 

 )EN115-2005استاندارد  1-2-12و نیز بند  13836-1استاندارد ملی ایران  2-2-1-4-5(بند 

 

o  برقـی  پلـه سـرعت  در فرکانس و ولتاژ جریان بـرق ورودي،   ±%5درصورت تغییر کمتر از 

 نباید تغییر نماید.

 )EN115-2005استاندارد  3-2-12و نیز بند  13836-1استاندارد ملی ایران  1-2-1-4-5(بند 

 

 


