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 با احترام،

 آنتونی آندون



 

 

 

 پیشگفتار  

 در ابتدا تنها یک ایده بود.

که منجر به افتخار همکاري با جناب آقاي مهندس فرتاش رزمجـو کـه   

 برقـی  پلـه  هبی شک یکی از برترین کارشناسان حال حاضر ایـران در زمینـ  

غافلگیر کننـده  هاي  تقبال و تشویقدر پی اس ،و اکنون ،گردیدباشد  می

کـه   مسیري آغاز گردیده ؛برقی پله ایمنی در صنعت کتابمخاطبین 

درصورت موفقیت، منجر به تالیف مجموعه کتابهاي جامعی در صـنعت  

 خواهد گردید. برقی پله آسانسور و

ـ  ایمنی در صنعتدر پیشگفتار کتاب  بـود کـه اشـاره     برقـی  هپل

نیـز   المللی بین نه تنـها در ایران بلکـه در سطح برقی پله گردید متاسفانه کمبود منابع در صنعت

چرایی این موضوع و دلیل کم تـوجهی   برقی پله باشد. به عنوان یکی از فعالین صنعت می مشهود

باشد. امید است با توجه بـه   نمی به این صنعت به نسبت صنعت آسانسور بر مولف نیز قابل تصور

و آسانسـور   برقـی  پلـه  استقبال مخاطبین جلد اول، مفتخر به چـاپ جلـدهاي بعـدي در زمینـه    

 از منـابع گردد، سعی شده  می منتشر برقی پله مبانی و اجزايعنوان  که بادر جلد دوم  گردیم.

اجـزا اسـتفاده گـردد.     در زمینه تاریخچه، آینده صنعت، مبانی، استانداردها و شناخت المللی بین

بازرسـی اسـتاندارد و نیـز    هـاي   الزم به ذکر است، در کتاب جاري براي اولین بـار چـک لیسـت   

مندان و فعالین صـنعت   سرویس و نگهداري به زبان اصلی جهت استفاده عالقههاي  دستورالعمل

 منتشر گردیده است. 

تبیـین اسـتاندارد   نـوان  ضمنا، قابل ذکر است که تالیف جلدهاي بعدي این مجموعه با ع

EN115-1 نیـز  مبانی آسانسورهاي کششی و هیـدرولیک و نیز کتاب  برقی پله در صنعت 

   باشد. می به اتمام رسیده و مراحل صفحه آرایی و ویرایش نهایی آن در دست اقدام

هـاي   الزم است، از ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردي کوشا، که در زمینـه تـدریس دوره  

هـاي   و نیز آقاي مهندس مهدي فرامرز که کمکاند  به اینجانب اعتماد نموده برقی پله وآسانسور 

 تقدیر و تشکر نمایم.  اند،  بسیاري در زمان تدوین کتاب جاري به اینجانب ارائه نموده

 
 ا احترامب

 آنتونی آندون

 مهندس صنایع



 

 فصل اول

 برقی پله تاریخچه، وضعیت موجود و آینده صنعت

 

 ، آخـرین دسـتاوردهاي موجـود و آینـده صـنعت     برقـی  پلـه  ل اول، کاملترین تاریخچهدر فص

 . ارائه گردیده استو پیاده روي متحرك  برقی پله



جز پله/ مباني  شناخ ۱۰  برقي ت 

  برقی پله تعریف 1-1

معـادل واژه  انـد؛   پله برقی، که در برخی از استانداردها آنرا پلکان برقـی نیـز ترجمـه نمـوده    

Escalator واژه باشــد مــی در زبــان انگلیســی .Escalator  از ترکیــب دو واژهElevator  بــه معنــی

 باشد ساخته شده است.  می که در التین به معنی پلکان / نردبان Scalasآسانسور و 

 

 

 

 

 

 

 تعریف پیاده روي متحرك   1-2

پیاده روي متحرك که گاها در ایران آنرا رمپ برقی، راهروي متحرك و نقاله مسافري نامند، 

 گردد. می آن استفادهاري زگ یسی نیز از واژگان مختلفی براي نامدر زبان انگل
Moving walk 

Passenger Conveyors 
Moving walkways 
Moving pavement 

Travelators 
Autowalks   

 باشند. می اري پیاده روي متحركزواژگان استفاده شده براي نامگ



 ۱۱فهرست مطالب /  

 

 در مقررات ملی ساختمان برقی پله تعریف 1-3

است، که در مسیر حرکت افراد پیاده تعبیه شده و جهـت بـاال یـا پـایین     اي  ی وسیلهپله برق

رود. این وسیله توسط استپ، نیروي محرکه برقی و  می بردن آنها در دو طبقه غیر همسطح بکار

 گردد. می قطعات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی به حرکت درآمده و باعث جابجایی افراد

 

 استاندارد ملی ایراندر  رقیب پله تعریف 1-4

بصـورت پیوسـته   دار،  از سطوح حمل (استپ) کـه در مسـیر شـیب   اي  اي، با مجموعه راه پله

 رود. می حرکت نموده و براي باال و پایین بردن افراد، ازطریق سیستم رانش، بکار

 

 در مقررات ملی ساختمان پیاده روي متحركتعریف  1-5

ت انتقـال افـراد در سـطوح    جهاي  پیاده روي متحرك وسیله

 باشد.   می با اختالف ارتفاع کم هم تراز یا

 

 استاندارد ملی ایراندر پیاده روي متحرك تعریف  1-6

دستگاهی داراي سیستم رانش، کـه جهـت جابجـایی افـراد     

گردنـد   مـی  گردد. سطحی که افراد بر روي آن حمل می استفاده

ه و بطـور  (پالت/تسمه) در همه حال موازي جهـت حرکـت بـود   

 نماید.   می پیوسته حرکت



جز پله/ مباني  شناخ ۱۲  برقي ت 

 استانداردهاي بومی 1-7

 باشند.   می به شرح ذیلاند،  که در زمان انتشار کتاب تدوین گردیدههایی  استاندارد

o   مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان 

o  هـاي   برقی و نقالـه هاي  سازگاري الکترومغناطیسی آسانسوها، پله" 8060استاندارد

 "ترومغناطیسیتابش الک -مسافربر

o  یابعاد ساختمان -یبرقهاي  پله"با عنوان  13476استاندارد" 

o  ــا عنــوان  13477اســتاندارد اســتاندارد گروهــی  -ســازگاري الکترومغناطیســی"ب

 "تشعشع -برقی و پیاده روهاي متحرك هاي  پله -محصول براي آسانسورها

o  1قسـمت  - یمنیا  -متحرك  يوهار ادهپیو  یبرقهاي  پلکان" 13836-1استاندارد :

 "ساخت و نصب

o  روهـاي   برقـی و پیـاده  هـاي   (آسانسـورها)، پلـه  باالبرها"با عنوان  13975استاندارد

 "ارزیابی و کاهش خطرشناسی  روش –متحرك 



 ۱۳فهرست مطالب /  

 المللی بین استانداردهاي 1-8

مربـوط   ASME مربوط به استاندارد اروپا و اسـتاندارد  ENسري  المللی بین در استانداردهاي

باشد. الزم به ذکر است، امکان استفاده از استانداردهاي خـاص در برخـی از    می االت متحدهبه ای

کشورها و یا مناطق وجود داشته اما استانداردهاي مرجعی که بیشترین استفاده را دارنـد مـوارد   

 باشند.   می فوق

 

o EN 115 Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger 

conveyors. 
o EN 115-1 Safety of escalators and moving walks - Part 1: 

Construction and installation. 
o EN 115-2 Safety of escalators and moving walks - Part 2: 

Rules for the improvement of safety of existing escalators 

and moving walks. 
o EN 1929-2, Basket trolleys . Part 2: Requirements, tests and 

inspection for basket trolleys with or without a child carrying 

facility, intended to be used on passenger conveyors. 
o EN 1929-4, Basket trolleys . Part 4: Requirements and tests 

for basket trolleys with additional goods carrying facility 

(ies), with or without a child carrying facility,intended to be 

used on passenger conveyors. 
o EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures . Part 1-1; General rules and rules 

for buildings. 
o EN10025-1, Hot rolled products of structural steels . Part 1: General technical delivery 

conditions. 
o EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels . part 2: Technical delivery 

conditions for non-alloy structural steels. 
o EN 10025-3, Hot rolled products of structural steels . part 

3: Technical delivery conditions for normalized/ normalized 

rolled weld able fine grain structural steels. 
o EN 10025-4, Hot rolled products of structural steels . part 

4: Technical delivery conditions for thermo mechanical 

rolled weld able fine grain structural steels. 
o EN 10025-5, Hot rolled products of structural steels . part 

5: Technical delivery conditions for structural steels with 

improved atmospheric corrosion resistance. 


