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ظ و منحصـراً  براي ناشر محفو 1348سال  بکلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصو

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،        متعلق به نشر نوآور می

 )وي دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره  برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي عکس

 رند.ـگی رار میـی قـونـانـرد قـت پیگـرام است و متخلفین تحـرعاً حـوده و شـوآور ممنوع بـر نـشی از نـازه کتبـدون اجـب



 

 1پیشگفتار شماره 

 در جانبـاینـ  سـتدریـ  آغـاز  از الـسـ  6 از بـیش  انتشارکتاب درزمان

 مقـاطع  در هیـدرولیک  و کششی آسانسورهاي تخصصی آموزشهاي  دوره

، دانشــگاه آزاد و ســایر کــاربردي یعلمــ مراکــز در وکارشناســی کــاردانی

 در تـدریس  تـرم 12 برگـزاري  رغـم  است. علـی  گذشتهموسسات آموزشی 

 ارجـاع  بـراي  جـامعی  و معتبـر  منـابع  متاسـفانه  شـده،  یـاد  دروس زمینه

 نیـاز  بـه  باتوجـه  اسـت،  نگردیـده  منتشر تاکنون آن مطالب به دانشجویان

از  بیــش  شتوانــه پ به آسانسور، صنعت در تخصصی کتب تدوین روزافزون

 يدر سـمتها  يآسانسـور  معتبـر  يشـرکتها  در فعالیــت  سابقـه سـال 14

 بـیش  اندازي راه و مشاوره، اجرا ،یطراح نیزو  تیفیو توسعه، کنترل ک قی، تحقیمهندس و یفن تیریمد

 ، بـدون موتـور خانـه   ترکیبـی  وارداتـی، هـاي   پکـیج  شـامل  کششـی ي آسانسورها انواع دستگاه 150از 

)MRLیطبقـات  ينگهـا یپارک مسـافربر، خـودروبر،   ،یخـانگ  تکفـاز  یوارداتـ  کیدرولیه يآسانسورها ) و 

 منبـع  و مرجـع  بعنوان بتواند تا گردید تدوین هیدرولیک و کششی آسانسورهايی مبان کتابو...  زهیمکان

 باشد.   وابسته عیو صنا آسانسور صنعت محققین ومندان  عالقه فعالین، نیاز پاسخگوي معتبر

 معتبــر، مراجــع از مطالــب کلیــه تــا شــده بســته بکــار مســاعی تمــام جــاري کتــاب تــدوین در

 کـه  باشـد  راهـی  آغازگر بتواند تا شده استخراج دانشگاهی مقاالت و یالملل بین داخلی، استانداردهاي

 .باشد زمینه این در دیگري کتابهاي تدوین به منجر

ي کایسـند  محترم استیر سوکور دیفر مهندس يآقا جناب زحمات از دانم که می خود واجب بر

 انیـ آر و گمایسـ  شـرکت  در شـان یا غیـ در هـاي بـی   ییراهنمـا  وها  آموزش از که آسانسور و پله برقی

کمـال  ام،  بـرده  نه چندان دور کمـال بهـره و اسـتفاده را    انیدر سال به عنوان شاگرد کوچک آسانسور

 تشکر را داشته باشم.

 مـرا  گذشـته  سـالیان  خالل در کهام  خانواده محترم اعضاي به را جاري کتاب است، الزم پایان در

انـد،   هجانـب فـراهم نمـود   نیا يکتاب را بـرا  نیموجبات چاپ ا واند  نموده یاري شرایطترین  سخت در

 نمایم. زحمات خود را به آنها تقدیم جهینت و کرده يسپاسگزار

 
 با احترام

 امیر خرمی

 کارشناس برق الکترونیک 

 پزشکیمهندسی  کارشناس ارشد



سم كتا ۴  / 

 2 پیشگفتار شماره

علمـی   مرکز آموزش عالیتدریس در  به فتخراینجانب م 1392در سال 

باشـید، متاسـفانه رشـته     می . همانگونه که مستحضرمگردید کاربردي کوشا

نوپا بوده و منـابع کـافی   اي  آسانسور و پله برقی در دانشگاههاي ایران رشته

 اشد.ب می در این زمینه بسیار محدود

ــ ـــد ســـجهــت روالمن ـــازي ت ــوار ـدریس دروس ت وسط اســاتید بزرگ

، خرمـی با همکاري دوست و همکار گرامی جناب آقاي مهندس ها،  دانشگاه

شـناخت  س ومقرر گردید کتاب موجود بعنوان پیشگام جهـت تـدریس در  

 ،، مبانی آسانسورهاي کششی، مبانی آسانسورهاي هیـدرولیک آسانسور

در مقـاطع   هیـدرولیک نیز شناخت اجزاي آسانسـورهاي  اي کششی و شناخت اجزاي آسانسوره

 .  تالیف گردد کاردانی و کارشناسی

مبـانی و   نیـز کتـاب   و ایمنـی در صـنعت پلـه برقـی    ب ابه مانند کت در تدوین کتاب جاري

 تمام مساعی بکار بسته شده تـا کلیـه مطالـب از اسـتانداردهاي داخلـی،      ،شناخت اجزاي پله برقی

کـه بتوانـد بـه    گـردد  کتـابی   نهایتا منجر به تـدوین و مقاالت دانشگاهی استخراج شده تا  یالملل بین

 عنوان منبع قابل اعتمادي مورد استفاده اساتیـد، دانشـجویان و کارشناسـان محتـرم قرار گیرد.

و نیـز آقایـان   ام  دوسـت و همکـار گرامـی    رزمجـو مهنــدس  بدون مسـاعدت   جاريانتشار کتاب 

مهنـدس   ،رجـایی مهنـدس  ، سـجادي  ، مهنـدس یر عامـل محتـرم شـرکت بهفخـر    مد مکی مهندس

مهنـدس  ، فصـیحی مهنـدس  ، دارایـی مهنـدس  ، قلـیچ خـانی  مهنـدس  ، ادریسـی مهندس ، کوروس

مهنـدس  ، جعفـري مهنـدس   ،فرامـرز ، مهنـدس  زارع، مهنـدس  گیوه چیدس ـمهن ،(زیگما)هاشمی

 و نیـز یـاري بـی    )جله دنیـاي آسانسـور  از م( بیگیجناب آقاي هاي  ، تشویقجلودار، مهندس اسکافی

قابل فرض نبوده، لذا الزم است؛ در برابر کلیه عزیزان، سرتسـلیم فـرود آورده و   ام  اعضاي خانوادهدریغ 

 از زحمات ایشان کمال تشکر را داشته باشم.

 

 ا احترامب

 آنتونی آندون

 مدرس و مولف ، مهندس صنایع
  بانی و شناخت اجزاي پله برقیم ایمنی در صنعت پله برقی، کتابهاي مولف
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 فصل اول
 تاریخچه، وضعیت موجود و آینده صنعت آسانسور



ليك ۸ ها كششي  هيد سانسو  / مباني 

 تعریف آسانسور 1-1 

 Ascenseurفرانسـوي   از واژهدر اصل  ،گردد می که در زبان فارسی از آن استفاده "آسانسور"واژه 

گردیـده کـه   اسـتفاده   Liftو  Elevatorاز دو واژه  براي آسانسـور  گرفته شده است. در زبان انگلیسی

فرهنگستان زبان فارسی اسـتفاده از کلمـه    .باشد می بترتیب مربوط به گویشهاي امریکایی و انگلیسی

 نماید. یم را براي آسانسور حمل بار توصیه "باالبر"را براي آسانسور حمل انسان و  "آسانبر"

 

 تعریف آسانسور در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان 1-1-1

 ،شامل کابین و معموال وزنه تعادل و اجزاي دیگر که با روشهاي مختلـف  ؛استاي  وسیلهآسانسور، 

 )2-1-15(بند  نماید. می بار و یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا ،مسافر

 

 استاندارد ملی ایرانتعریف آسانسور در  1-1-2

-ساختمان و نصب آسانسـور : قسـمت اول   ایمنیمقررات  "با عنوان که  6303-1طبق استاندارد 

بین طبقـات  یا کاال،  و آسانسور دستگاهی است دائمی که براي جابجایی اشخاص "برقیآسانسورهاي 

ینی اسـت کـه   داراي کـاب آسانسـور،  نمایـد.   مـی  و در طبقات مشخصی عمـل  استفاده شدهساختمان 

ریلهـاي   مناسب اشخاص را از آن تامین نمـوده و توسـط   استفادهامکان ساختار، ابعاد و تجهیزات آن 

 )1-3(بند  .نماید می درجه حرکت 15منصوبه عمودي با حداکثر انحراف 



ليك /  : چك۳پيوست   ها هيد سانسو سي   ۹ليست با

 استانداردهاي بومی 1-2

باشـد. الزم بـه ذکـر     مـی  به شرح ذیـل اند  تدوین گردیده ،که در زمان انتشار کتابهایی  استاندارد

است پیش نویس آسانسورهاي بدون موتورخانه نیز در دست تدوین بوده که پس از تصویب نهایی بـه  

 لیست ذیل افزوده خواهد گردید.

o 1392مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال  مبحث پانزدهم 

o  آیین کار مقررات ایمنی آسانسورها"با عنوان  3548استاندارد" 

o  ساختمان و نصب آسانسور : قسمت اول ایمنیمقررات  "با عنوان  6303-1استاندارد-

 "برقیآسانسورهاي 

o  مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسـورهاي   -آسانسور  "با عنوان  6303-2استاندارد

 "هیدرولیک

o  ویژگیها -قفل درب -آسانسور" 7985استاندارد" 

o  ویژگیها -ضربه گیر -آسانسور" 7986استاندارد" 

o  ویژگیها -ترمز ایمنی -آسانسوربا عنوان  7987استاندارد" 

o  گاورنر آسانسور" 7988استاندارد" 

o  هـاي   برقـی و نقالـه  هـاي   سازگاري الکترومغناطیسی آسانسوها، پلـه " 8060استاندارد

 "تابش الکترومغناطیسی –مسافربر 

o  ژهیالزامات و،ها ینصب شده در کشت يآسانسورها"با عنوان  13472استاندارد" 

o اسـتاندارد گروهـی محصـول    ، سازگاري الکترومغناطیسـی "با عنوان  13477دارد استان

 "تشعشع ،برقی و پیاده روهاي متحركهاي  پله ،براي آسانسورها

o  (آسانسور)سیم فوالدي کشیده براي طنابهاي باال بر "با عنوان  13971استاندارد" 

o  قی و پیاده روهاي متحـرك برهاي  ، پله(آسانسورها)باالبرها"با عنوان  13975استاندارد، 

 "روش شناسی ارزیابی و کاهش خطر



ليك ۱۰ ها كششي  هيد سانسو  / مباني 

 یالملل بین استانداردهاي 1-3

مربـوط بـه    ENسـري   هاياسـتاندارد  الزم به ذکر است کـه  الملل بین استانداردهايخصوص  در

امکـان   همچنـین، باشـد.   مـی  مربوط به استاندارد ایـاالت متحـده   ASME استاندارد اروپا و استاندارد

وجـود داشـته امـا اسـتانداردهاي     نیز ه از استانداردهاي خاص در برخی از کشورها و یا مناطق استفاد

 باشند.   می ASMEو  ENشامل سري استانداردهاي مرجعی که بیشترین استفاده را دارند 

 گردند. می در ذیل لیست استانداردهاي مرتبط با صنعت آسانسور معرفی

 

o EN81-1 “Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts” 

o EN81-2 “Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 2 : Hydraulic lifts” 

o EN 81- “New passenger and goods passenger lifts in existing building” 

o EN 81-28  “Remote alarm on passenger and goods passenger lifts” 

o EN81-31 “Lifts for the transport of goods only” 

o EN 81-58 “landing doors fire resistance test” 

o EN 81-70 “Accessibility to lifts for persons including persons with disability” 

o EN 81-71 “Vandal resistant lifts” 

o EN 81-72 “Firefighters lifts” 

o EN 81-73 “Behavior of lifts in the event of fire” 

o EN 12016 “Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and 

moving walks – Immunity” 

o EN 12385-3 “Steel wire ropes - Information for use and maintenance” 

o EN 12385-5 “Steel wire ropes - Stranded ropes for lifts” 

o EN 13015 “Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions” 

o EN 13411-7  “Terminations for steel wire ropes - Symmetric wedge socket” 

o ASME 17.1 “Safety Code for Elevators and Escalators Includes Requirements for 

Elevators, Escalators,  Dumbwaiters, Moving Walks, Material Lifts, and Dumbwaiters With 

Automatic Transfer Devices” 

o ASME 17.2 “Guide for Inspection of Elevators, Escalators, and Moving Walks, Includes 

Inspection Procedures for Electric Traction and Winding Drum Elevators, Hydraulic 

Elevators, Inclined Elevators, and Escalators and Moving Walks” 

o ASME A17.3 “Safety Code for existing Elevators, and Escalators” 

o ASME 17.6 “Standard for Elevator Suspension, Compensation, and Governor Systems” 

 



ليك /  : چك۳پيوست   ها هيد سانسو سي   ۱۱ليست با

 در جهان تاریخچه آسانسور 1-4

 سال پیش از میالد 2500حدود 

از مصریان باستان، به عنوان اولین تمدنی که از نوعی باالبر جهت حمـل ابـزار و انسـان در    تاریخ، 

 برد. می نام ،نمودند می در زمان ساخت اهرام استفاده و ارتفاع

 

 سال پیش از میالد 500حدود 

و  ایـران  تـاریخی بـه ماننـد مجموعـه تخـت جمشـید       و مرتفـع  اخت بناهاي عظـیم سبی شک، 

 ه است.نبودپذیر  بدون استفاده از باالبر هرگز امکانیونان آکروپولیس 

 

 سال پیش از میالد 250حدود 

شـهرت او بـه سـبب     شناسـند.  مـی  باسـتان ارشمیدس را بزرگترین دانشمند و ریاضـیدان دوران  

   باشد. می ستاتیکا و نیز کشف قانون هیدرو "پیچ ارشمیدس"اختراع 


