
 سانسورهايآموتورهاي گیرلس و 

 MRL بـدون موتـــورخـانـــه 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ن:یمولف  

 علی بدیعیمهندس 

 امیر بهرام داراییمهندس 

 مهندس آنتونی آندون

 

     

 



 
    - 1338  بدیعی، علی،  سرشناسه: 
  بهرام دارایی، آنتونی آندون. / مولفین علی بدیعی، امیر  MRLخانه موتورهاي گیرلس و آسانسورهاي بدون موتور عنوان و نام پدیدآور:  
  .1395،   تهران : نوآور مشخصات نشر:  
  ص. 194   مشخصات ظاهري:  
  978-600-168-339-8 شابک:  
 فیپا وضعیت فهرست نویسی:  
 طرح و ساختمان  --آسانسورها  موضوع:  
 Elevators -- Design and construction موضوع:  
 نگهداري و تعمیر --آسانسورها  موضوع:  
 Elevators -- Maintenance and repair موضوع:  
     - 1353  بهرام،  دارایی، امیر شناسه افزوده:  
   - 1358  آندون، آنتونی،  شناسه افزوده:  
 TJ     1374ب/4م9 1395 رده بندي کنگره:  
 621/877     رده بندي دیویی: 
  4585181  ه کتابشناسی ملی:شمار 
 
 

 هاي گیرلس و آسانسورهاي  موتور

 MRLه ــورخانـــدون موتـب
 

 آنتونی آندون مهندس امیربهرام دارایی، مهندسعلی بدیعی،  مهندس :نیمولف

 نوآور ناشر:

 نسخه 500 شمارگان:

 مدیرفنی: محمدرضا نصیرنیا

  چاپ: نوبت

 978-600-168-339-8 شابک:

   قیمت:

 

 

 
 آور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخررازي، خیابـان شـهداي  نو

دارمـري رسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پالك  ژاـن   ،58ـن
 www. noavarpub. com، 66484191ـ 92تلفن:  6طبقه دوم، واحد 

 
 
 

بق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و     کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطـا 

براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلـق بـه     1348مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب    نشر نوآور می

برداري، نشر الکترونیکـی،   (از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فـیلم فایـل    وي دي، دي هر نوع انتشار بـه صـورت اینترنتـی، سـی    

صوتی یا تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنـوع بـوده   

 گیرند. و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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تدوین کتاب جاري با همت گروهی از متخصصین صنعت آسانسـور  

آغاز و پس از گذشت یکسـال   1394از آبان  و الکترونیک و نیز برق

 تدوین کتاب و تصحیح آن به پایان رسید.  1395نهایتا در مهر 

 در دفتـر شـرکت پـارت    متعدديبراي نگارش کتاب جاري جلسات 

که ماحـصل آن در ادامـه به کلیه فعالیــن،  ردیده ـزار گـدنافوز برگ

 گردد. می اساتیـد و دانشجـویـان صنعت آسانـسور تقدیـم

همکـاران گرانقـدر جنـاب آقـاي      الزم است بصـورت اختصاصـی از  

مهندس علی رزم آور و نیز سرکار خانم مهنـدس مژگـان فـاطمی و    

شـرکت پـارت    R&Dعه نیز کلیه همکـاران واحـد تحقیـق و توسـ    

 ،دنـافوز، کــه زحمــت تصــحیح مطالــب کتــاب را بــه عهــده داشــته 

ها  صمیمانه قدردانی گردیده و از طرف مولفین کتاب آرزوي بهترین

 را برایشان داریم.

تالیف کتاب جاري بدون یاري و حمایت شرکت پارت دنـا فـوز کـه    

منابع تحقیقـاتی الزم جهـت نگـارش کتـاب جـاري را تـامین و در       

در ختیار مولفین کتاب قرار داده قابل فرض نبوده، لـذا الزم اسـت   ا

ابتداي کتاب از مدیریت ارشد سازمان و نیـز کلیـه عزیزانـی کـه در     

 کمال تشکر را داشته باشیم. اند، ما را یاري نموده تالیف کتاب،

در ابتداي کتاب الزم است از تالش هـاي مهنـدس شـهرام بهـروز،     

امیررضـا هاشـمی، مهنـدس سـخاوت،      مهندس مهندس ذوالفقاري،

بنیانگـذار اولـین دوره    مهندس عطاریان و مهندس حـاج زمـان کـه   

قـدردانی   هاي تخصصی گیرلس و روملس در ایـران بودنـد تشـکر و   

                      .گردد

                     

 با احترام،مولفین کتاب 

 

 

 



 مقدمه

 
 

هاي مرتفـع،  آسانسور به عنوان یکی از اجزاي اصـلی سـاختمان  

همواره از پیشرفتهاي تکنولوژي بهره مند بوده و سـعی شـده،   

بخصـوص مـواردي کـه در    هـا   بهترین و ایمن ترین تکنولـوژي 

 باشند در صنعت یاد شده استفاده گردد. می مصرف انرژي موثر

ــراع در اواخــر دهــه  ــاي  1980دو اخت مــیالدي شــامل آهنرب

NeFeB  و درایوVVVF    موتورهـاي   باعـث گردیـد تکنولـوژي

در صنایع خـاص مصـرف داشـته بـراي      1890سنکرون که از 

 استفاده در صنعت آسانسور نیز بهینه و مقرون به صرفه گردد.  

مـیالدي   1990استفاده از موتورهاي گیـرلس در اواخـر دهـه    

بصورت  Kone, Schindler, Otisتوسط برندهاي معتبر شامل 

 فاده قرار گرفت.  گسترده در اروپا و ایاالت متحده مورد است

متاسفانه بدلیل عدم اطالعات کافی شرکتهاي فعـال در زمینـه   

طراحـی آسانسـور در ایـران، در زمینـه تکنولـوژي موتورهــاي      

 1388گیرلس، استفاده از موتورهاي گیـرلس از حـدود سـال    

 شمسی در صنعت آسانسور ایران متداول گردید.

زمینـه   در تدوین کتاب جاري با گـردآوري مطالـب جـامع در   

تشریح اجزاي موتورهاي سنکرون، الزامات اسـتانداردي، نکـات   

، سعی شده گامی MRL بدون موتورخانهطراحی آسانسورهاي 

استوار در جهت ارتقـاي دانـش فنـی صـنعت آسانسـور ایـران       

ــا     ــرلس را ت ــورهاي گی ــراي آسانس ــی و اج ــته و طراح برداش

 حدامکان ساده نماید.

 

 

 

 

 



 

 این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     کلّیۀ حقوق چاپ و نشر 
 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

ایـن کتـاب   نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر 

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسـمتی از کتـاب    در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،              

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    

کـه هـر    ین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی  چن این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  ، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایتانتشارات

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتامی، ارشاد اسال

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  اخذ می انتشارات از متخلّف

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی

رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   

اد اسـالمی،  کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارش

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 

از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   انتشارات نوآور 

و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748

به این انتشارات ابـالغ نماینـد،     www.noavarpub.comبا ما در سایت  طریق منوي تماس

 عمـل آیـد،    تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه      

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به     



 

 
[ 

 اول فصل

 الکتریکی مبانی موتورهاي

 خواص مغناطیسی.1,1

شواهد تاریخی گواه بر کشف خاصیت جذب قطعات آهنی توسط سنگ مغناطیسـی بـراي اولـین    

باشد. بعـدها کشـف گردیـد کـه      سـال پیـش می 2000بار توسط مرمان چیـن باستـان در بیـش از 

از جهـات شـمال و    آهنربایی نیـز  Sو   Nکره زمین خود نیز یک آهنرباي بسیار قوي بوده و قطبهاي 

 جنوب کره زمین اقتباص گردیده است.  

 

 

 

 

 

اورسـتد، دانشــمند   نیسـت یژان کربـراي اولــین بـار و بصـورت اتفــاقی     يالدیمـ  1820 سـال  در

نمود عبور جریان از سیم منجر به تولید میدان مغناطیسی در پیرامون هـادي شـده   ، کشف یدانمارک

شیمیدانی از انگلـیس  ، 1831پس از کشف اورستد در سال  د.تواند بر روي قطب نما تاثیر بگذار می و

عبور قطعه مغناطیسی از داخل سیم پـیچ منجـر بـه تولیـد ولتـاژ در       ثابت نمود، به نام مایکل فارادي

 گردد.   ها می سیم
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بـا الهـام از کارهـاي    توانست اولین آهنرباي الکتریکی را تولیـد نمایـد.   استراگن  امولی 1825در سال 

نظریـه اي   توانسـت  1837در سال مندان بزرگ، دانشمند دیگري به نام جیمز کالرك ماکسول دانش

الکتریسته و مغناطیس ارائه دهـد. حـدود یـک دهـه بعـد از درگذشـت ماکسـول،         جامع در خصوص

بـود کـه امـواج الکترومغناطیسـی را در      فـردي فیزیکدان نابغه آلمانی به نام هـاینریش هرتـز اولـین    

نیز منجـر بـه    1880دهه در  نزیجان هاپکتحقیقات روالند استاد دانشگاه ها  بعدلید کرد. آزمایشگاه تو

دوار را  یسـ یمغناط دانیـ تسـال اصـول م   کوالین 1882در  گسترش دانش تاثیرات مغناطیسی گردید.

 دو فـاز اسـتفاده    ییموتورالقـا  کیـ  یطراحـ  ياصـول بـرا   نیـ از ا 1883 نموده و در سال يگذار هیپا

ایجـاد   ی (دائم / القا شـده / الکتریکـی)  سیجسم مغناط کی پیرامون که ق تعریف، به میدانی،طبکرد. 

شده و بر موادي که در میدان یاد شده باشند نیروي مغناطیسی اعمـال گـردد را میـدان مغناطیسـی     

 نامند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات نوآور از تمامی خوانندگان گرامی این کتاب تقاضا دارد کـه  درخواست ناشر از خوانندگان محترم:  

در صورتی که متنی را که اکنون در حال مطالعه آن هستید به هر شکلی غیر از نسـخه چـاپی در اختیـار شـما     

یا بیل فایل ورد، فایل اسکن شده، فایل پی دي اف، تصویر و غیره و یا بصورت کپی، جزوه و قرارگرفته است از ق

و  021 66484191-2 هاي انتشـارات نـوآور بـه شـماره     چاپ بی کیفیت و مواردي اینچنین، مراتب را از طریق تلفن

و یـا از طریـق منـوي تمـاس بـا مـا در سـایت         info@noavarpub.comو یا از طریق  ایمیل  09123076748

www.noavarpub.com      ــز ــده و نی ــا از تضــییع حقــوق ناشــر، پدیدآورن ــد ت ــالغ نماین ــن انتشــارات اب ــه ای  ب

 ز کتب انتشارات نوآور هدیه دریافت نمایید.جلوگیري به عمل آید. و نیز به عنوان تشکر و قدردانی اخود مخاطبان محترم 

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیر اصل کتاب، از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.
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 اساس کار موتورهاي الکتریکی.2,1

باشد. عکـس عمـل    می حرکت مکانیکیبه  کیالکتری ل جریانتبدی یک موتورالکتریکیاساس کار 

گـردد. الزم بـه    مـی  پذیرد که انرژي مکانیکی به انرژي الکتریکی تبدیل می یاد شده در ژنراتور صورت

 ذکر است، موتورهاي آسانسور نیز در شرایط خاص تبدیل به ژنراتور شده و جریـان الکتریکـی تولیـد   

حرکت نمایـد   کابین کمتر از نصف ظرفیت به طرف باالتوان زمانی که  می شرایط یاد شده نمایند. می

 حرکت نموده و یا در زمان ترمز حادث گردد. کابین بیش از نصف ظرفیت به سمت پایینویا 

 خاصیت سنکرون و آسنکرون  .1,2,1

 سـرعت  و روتـور  سـرعت  بـین  اختالفـی  همـواره  آسـنکرون  موتورهاي در فوق تعریف به توجه با

 مـوقعیتی  بـه  روتـور  سرعت استثنا اگر دارد. وجود استاتور در مغناطیسی نیرو قطبها/برآیند اییجابج

 عامـل  وجـود  عدم بدلیل آسنکرون القایی موتورهاي در شود استاتور سرعت برابر آن سرعت که برسد

 جابجــایی و روتــور ســرعت بــین اختالفــی همــواره لــذا ایســتاد. خواهــد حرکــت از موتــور حرکــت

 دارد. وجود استاتور در مغناطیسی نیرو رآیندقطبها/ب

 در امـا  شـده  بیشـتر  باشـد  روتـور  شـفت  روي بر نامی بار که زمانی در اختالف این است بدیهی 

 بایسـتی  اسـتاتور  در قطبهـا  جابجایی و روتور سرعت بین اختالف درصدي همواره نیز باري بی حالت

تـوان موتورهـا را بـه دو نـوع      مـی  بصـورت کلـی  همانگونه که پیشتر نیز گفته شد باشد. داشته وجود
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 نمـایش  S نمـاد  بـا  ذیـل  فرمـول  در کـه  را شـده  یاد درصدسنکرون و آسنکرون تقسیم بندي نمود. 

 آید. می بدست ذیل فرمول از آن مقدار و گویند لغزش درصد گردیده

 

 پالك خوانی موتورهاي الکتریکی ):1-1( جدول

 شرح عنوان

Mark روموتوربرند سازنده الکت 

Type موتور جریان مستقیم/متناوب 

3ph  مشخصه لزوم کارکرد موتور با برق سه فاز 

Static 
Load 

 بدون آسیب به موتور   به شفتحداکثر بار وارده مجاز 

Dynamic  
Load 

 تواند جابجا نماید می حداکثر بار دینامیکی که موتور

Cooling 
System 

 شده بر روي موتور تعبیه مکانیزم تهویهنوع معرفی 

Altitude ارتفاع مجاز از سطح دریا 

Frame  باشد. می 56و 46- 42اندازه  يشامل قالبها شتریبفریم موتور 

Hp توان موتور بر حسب اسب بخار 

 


