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 صـویري و فیلم فایل صـوتی یـا ت   ، وي دي  دي ، سی دي ، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی ، نشر الکترونیکی ، برداري عکس
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 مقدمه
پس از حمد و ثناي الهی به پاس نعمتها و فرصتهایی که به ایـن بنـده عرضـه داشـت، عـرض درود و ادبـی       

 مخلصانه به خدمت خوانندگان محترم دارم.
هاي کلید واژه بر آن شدیم که بـار دیگـر    هاي نظام مهندسی از کتاب پس از استقبال فراوان داوطلبان آزمون

وین ببندیم. لذا تصمیم گرفته شد که کتابهاي کلید واژه هـاي توصـیفی را در زمینـه    کمر همت به انجام کاري ن
هاي مختلف نظام مهندسی تهیه نماییم تا شامل توضیحات الزم جهـت پاسـخگویی سـریع و آسـان اغلـب       رشته
یـدي،  هاي نظام مهندسی باشد. با مرور مجموعه سؤاالت آزمونهاي نظام مهندسی ادوار گذشته، کلمـات کل  سؤال

شـود)، انتخـاب شـد و پـس از تحقیـق و تفحصـی طاقـت فرسـا،          مهم و ضروري (که اغلب در سوأالت تکرار می
هاي کلیدي مباحث  توضیحات کلمات مربوطه از منابع هر رشته تألیف و تدوین شد. در کتب کلید واژه، اکثر واژه

لذا داوطلـب را در پیـدا نمـودن مطلـب     و کتابهاي نظام مهندسی با ذکر منبع و آدرس بدون توضیح آمده است، 
هاي کلید واژه توصیفی، به توضیح واژگان کلیدي پرداختـه و   نماید. اما کتاب مورد نظر در منبع مربوطه یاري می

مراجعه و جستجوي بسیار در منابع و مآخذ مختلف تا حدود زیـادي   داوطلب را ازاین حسن را دارد که 

ر است که این مجموعه کتب، داوطلبان را به طور کامل  از دیگـر منـابع و مآخـذ    . البته الزم به ذکنیاز نماید بی
 شود داوطلبان حتماً دیگر منابع را نیز همراه داشته باشند. نماید. لذا توصیه می نیاز نمی نظام مهندسی بی

ویی به سؤاالت با توجه به باشد و زمان پاسخگ هاي نظام مهندسی بسیار زیاد و گسترده می با توجه به اینکه منابع آزمون
تواند بسیار  شک مجموعه کتبی اینچنین در یافتن سریع پاسخ سؤاالت می تعداد سؤال و گستردگی مطالب بسیار کم است، بی

مفید و راهگشا باشد و باعث سرعت عمل بسیار زیاد با زمان بسیار کم گردد. در آزمون با فرض اینکه داوطلب پیش از آزمون 
مطالب داشته باشد و براي خود نت برداري کرده باشد، براي مثال اگر بداند جواب سوال مطرح شـده در فـالن   مرور کلی بر 

 بایست صرف نماید. مبحث است، باز هم براي پیدا کردن آن در مبحث مذکور زمان زیادي می
کمتـر از یـک    در این کتاب بدون نیاز به دانستن اینکه جواب سوال در کدامین منبع است، با صـرف زمـانی  

 دقیقه به جواب خواهید رسید. به عنوان مثال در سؤال زیر:
تـوان   هاي آجري با قیرگونی و گـونی قیرانـدود، حـداقل دمـاي محـیط کـه مـی        کاري بام ساختمان در عایق

 باشد؟ کاري نمود چند درجه سلسیوس می عایق
 14) 4 4) 3 10) 2 ) صفر1

 صحیح است. 3ي  گزینه
 میباشد.زمانی که باید صرف شود تا این مطلب پیدا شود چقدر است؟ 8پاسخ پرسش باال در مبحث فرض کنید میدانید 

 حال کافیست در این کتاب به عایقکاري در هواي سرد مراجعه شود،در کمتر از بیست ثانیه به جواب خواهید رسید.
یري از سوءاستفاده گروهـی  باشد و براي جلوگ الزم به ذکر است که این مجموعه به صورت تألیف، تدوین می

هاي خاصی استفاده شده است که در صورت سوءاسـتفاده، قابـل    جاي این مجموعه کتب، از رمز سودجو در جاي
 پیگیري در مراجع قانونی و قضایی خواهد بود.

ر در پایان از آقایان نصیرنیا و تمامی دست اندرکاران انتشارات پارسیا باالخص سرکار خانم بیگلی کمال تشک
 نمایم. و سپاس را دارم و از حضرت حق سالمتی و موفقیت روز افزون را برایشان مسئلت می

هایی که در تألیف و تدوین این اثر شد، ممکن است اشکاالت، نقائص و اشتباهاتی در این  با وجود تمام تالش
ا عفو کـرده و در صـورت امکـان    ي اول بنده ر اثر وجود داشته باشد. لذا از خوانندگان محترم تقاضا دارم در وهله

هاي بعد اصالح گردد. از اینکه با ارائه پیشنهادات و انتقادات به نویسندگان و  اشتباهات را یادآور شوند، تا در چاپ
 بخشید، کمال تشکر و سپاس را دارم. مؤلفان دلگرمی و خشنودي می

 
 و من ا...التوفیق

 با تشکر و سپاس

 العبدمحمدحسین علیزاده برزي
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 آ
 )ضوابط مبحث سومآپارتمان(

 براي بناهاي آپارتمـانی راهروهـاي دسـترس خـروج،    

بایست حداقل یک ساعت در برابر حریق مقاومـت   می

بناهـاي آپارتمـانی فاصـله عبـوري      براي داشته باشد.

 بین در ورودي هر واحد مسـکونی تـا پلکـان خـروج    

 متر باشد. 10بایست حداکثر  می

 آژیر حریق

ــ داراي صـدایی بلنـدتر از    1بایسـت   می آژیر حریق 

ـ بـه سـادگی از میـان سـایر     2صداهاي محیط باشد. 

ــ تـا تخلیـه سـاکنین     3اها تشخیص داده شـود.  صد

قادر به  صدایش مستمر باشد.در صورتی که سیستمی

هاي ثابت یـا متغیـر اسـت، از     پخش صدا در فرکانس

باالتر از صداي محـیط   db10بیش از  فرکانس متغیر

 مشخص شود. استفاده گردد تا وضعیت اضطراري

 سانسور (فاصله بین دو طبقه متوالی در آسانسورها)آ

هنگامی که فاصله بین دو طبقه متوالی در آسانسورها 

در  بایست یک در اضطراري متر باشد، می 11بیش از 

ــ  1محل مناسب در نظر گرفته باشد بـه نحـوي کـه    

در صورت وجود  ـ 2متر باشد.  11فاصله آنها حداکثر 

متـر   4/1بایست حداقل ارتفاع آن  می بازرسیدرهاي 

متر در نظر گرفته شود.  سانتی 60و حداقل پهناي آن 

بایست داراي حداقل ارتفـاع   می ـ درهاي اضطراري3

متر باشـد.   سانتی 35متر و حداقل پهناي  سانتی 180

بایسـت   مـی هاي بازدید در صـورت وجـود    ـ دریچه4

متـر   سـانتی  50متـر درازا و   سانتی 30داراي حداکثر 

 پهنا باشد.

 آسانسور برانکاردبر

هاي بـا طـول    طبقه یا ساختمان 8هاي  در ساختمان 

بایست حداقل یک  متر و بیشتر می 28مسیر حرکت 

 دستگاه آسانسور مناسـب حمـل بیمـار (برانکـاردبر)    

آسانسورهایی که قابلیـت حمـل بیمـار را     تعبیه شود.

ــی ــد، م ــت  دارن ــابین  1بایس ــاد ک ــداقل ابع ــ ح آن  ـ

ـ حداقل عرض بازشو 2متر باشد.  میلی 1100×2100

ـ مجهز بـه سیسـتم   3متر باشد.  میلی 900 در کابین

ـ مجهز به دکمـه بازمانـدن   4د باشد. مجد تراز طبقه

تر از زمان عـادي بسـته    در کابین براي مدت طوالنی

 شدن در باشد.

 آسانسور تخت بر

هـاي بـیش از یـک طبقـه،      در ساختمان بیمارسـتان 

اجبـاري   وجود حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر

دار مناسـب وجـود    است. در صورتی که سطح شـیب 

آسانسـورهایی کـه     شته باشد این الزام وجود ندارد.دا

ــ  1بایسـت:   قابلیت حمل تخـت بیمـار را دارنـد مـی    

ــ  2متر باشد.  میلی 1400×2500 حداقل ابعاد کابین

بـه ترتیـب    حداقل عرض و ارتفـاع بازشـو در کـابین   

سـتم  ـ مجهز به سی3متر باشد.  میلی 2100و  1300

ـ مجهز 4کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر باشد، 

ـ مجهز به دکمه   5مجدد باشد.  به سیستم تراز طبقه

تـر از زمـان    براي مـدت طـوالنی   باز ماندن در کابین

ـ مجهـز بـه کلیــد     6عـادي بسـته شـدن در باشـد.     

انسـور را در اختیـار کـاربران    مخصوصی باشد کـه آس 

ـ مجهـز بـه سیسـتم بـرق     7آموزش دیده قرار دهد. 

اي کـه هنگـام قطـع بـرق،      باشد بـه گونـه   اضطراري

 را به نزدیکترین طبقه هدایت کند.آسانسور 

ــا  8هــاي  آسانســور حمــل بیمار(ســاختمان طبقــه ی

 متر) 28هاي با طول مسیر حرکت  ساختمان

هاي بـا طـول    طبقه یا ساختمان 8هاي  ر ساختماند 

بایست حداقل یک  متر و بیشتر می 28مسیر حرکت 

 دستگاه آسانسور مناسـب حمـل بیمـار (برانکـاردبر)    

آسانسورهایی که قابلیـت حمـل بیمـار را     تعبیه شود.

ــی ــد، م ــت  دارن ــابی  1بایس ــاد ک ــداقل ابع ــ ح آن  نـ

ـ حداقل عرض بازشو 2متر باشد.  میلی 1100×2100

ـ مجهز بـه سیسـتم   3متر باشد.  میلی 900 در کابین

ـ مجهز به دکمـه بازمانـدن   4مجدد باشد.  تراز طبقه

از زمان عـادي بسـته    تر در کابین براي مدت طوالنی

 شد.شدن در با

 آسانسور حمل صندلی چرخدار

هایی که وجود آسانسور الزامـی اسـت،    در ساختمان 

بایست حداقل یکی از آسانسـورها قابلیـت حمـل     می

آسانسورهایی که قابلیت  را دارا باشد. صندلی چرخدار

ـ حـداقل  1بایست  یرا دارند م حمل صندلی چرخدار

ـ حداقل 2متر باشد.  میلی 1100× 1400 ابعاد کابین

ــ  3متـر باشـد.    میلی 800آن  عرض بازشو در کابین
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ـ مجهز بـه  4مجدد باشد  مجهز به سیستم تراز طبقه

تـر از   بـراي مـدت طـوالنی    دکمه باز ماندن در کابین

 زمان عادي بسته شدن در باشد.

 (الزامات)آسانسور خودروبر

ی هاي طبقات تعبیه آسانسورهاي خودروبر در پارکینگ

ــار   و ســاختمان ــات پارکینــگ در کن ــایی کــه طبق ه

هـاي   ساختمان قرار دارند، مجاز و در کلیه سـاختمان 

، تجاري، اداري وعمومی غیرمجـاز و ممنـوع   مسکونی

ی کـه  هاي طبقـات  ها و پارکینگ باشد.در ساختمان می

تعبیه آسانسـورهاي خـودروبر در آنهـا مجـاز اسـت،      

ــیش ــداقل   پ ــی ح ــت.در   2بین ــی اس ــور الزام آسانس

هاي مکنـده بـه    بایست فن آسانسورهاي خودروبر می

ــاز و د  ــه گ ــزوز  منظــور تخلی ــی از اگ ــاي خروج وده

در سـقف کـابین و    خودروها، متناسب با حجم کابین

 تعبیــه شـود.در هـر کــابین   در بـاالي چـاه آسانسـور   

آسانسور وجود دو شستی احضار در دو سمت دیـواره  

اي دو بعـدي یـا سـه     کابین و چشم الکترونیکی پرده

 دي کابین الزامی است.بعدي در ورو

 آسانسور کششی

ــروي    ــر ایجــاد نی ــر اث آسانســوري کــه حرکــت آن ب

، بـه  و شـیار فلکـه کشـش    اصطکاك بین سیم بکسل

هنگام چرخش آن، توسط سیستم محرك بـه وجـود   

 شود. نامیده می آید، آسانسور کششی می

 الزامات)-موتورخانه(موتورخانه آسانسور 

 در نواحی تردد و دسترسی حداقل ارتفاع موتورخانـه 

هنگامی که اختالف ارتفاع بین  متر است. سانتی 200

متر باشد،  سانتی 50بیش از  سطوح داخل موتورخانه

ور شـده و بـه   محصـ  بایست سطح بـاالتر بـا نـرده    می

بازشوي در  تعبیه شود. منظور دسترسی به آن نردبان

بایسـت داراي حـداقل    در صورت وجود می موتورخانه

ــانتی 90 ــرض و  س ــر ع ــانتی 200مت ــاع  س ــر ارتف مت

هـا   و ورودي هاي دسترسی به موتورخانه راه باشد. می

 متر ارتفاع داشته باشد. سانتی 200ایست حداقل ب می

ــه  ــاد موتورخان ــداقل ابع ــورهاي   ح ــترك آسانس مش

، به استثناي آسانسورهاي مسکونی کم تـردد  کششی

در صورتی که نتـوان   آمده است. 2-15-پدر جدول 

 ی براي دسترسی به موتورخانههاي معمول دائم از پله

ایمـن غیرلغزنـده    بایسـت نردبـان   استفاده کـرد، مـی  

بینـی کـرد،    پیش دائمی براي دسترسی به موتورخانه

ــ خطـر لغـزش و واژگـونی نداشـته      1به شرطی که: 

 70اي بین  ویهـ هنگام قرارگیري در محل، زا2باشد. 

درجه با افق داشته باشند، مگر اینکه ثابت بوده  76و 

بایسـت   ـ مـی 3متر کمتر نباشد.  5/1و ارتفاعشان از 

همواره در مجاورت محل دسترسی نگهـداري شـوند.   

بایسـت نقـاط اتصـال     ـ قبل از گذاشتن نردبان مـی 4

ـ نزدیــک بــه انتهــاي نردبــان   5بینــی شــود.  پــیش

دسـتگیره کـه بـه راحتـی در      بایست یک یا چنـد  می

بار وارده به قـالب سـقف    دسترس باشند، قرار بگیرد.

روشـنایی   آمده است. 3-15-پدر جدول  موتورخانه

لـوکس در   200بایست حـداقل   می داخل موتورخانه

در  دسترسی باشـد. کف و اطراف کلیه نواحی تردد و 

متر بر ثانیـه   5/2صورتی که سرعت آسانسور بیش از 

 بایست در بـاالي چـاه آسانسـور    می باشد، موتورخانه

و یا گذاشتن هر نوع مواد قابـل   انبار کردن واقع شود.

ــل اشــتعال در چــاه آسانســور  ــا غیرقاب ، اشــتعال و ی

در  ممنـوع اسـت.   و یـا چاهـک آسانسـور    موتورخانه

 ذکر شده است. اندازه موتورخانه 7-15-پجدول 

 آسانسور هیدرولیکی

 و آن سـیلندر  آسانسوري کـه عامـل حرکـت کـابین    

است و ممکن است وزنه تعـادل   پیستون هیدرولیکی

در صورتی که آسانسور هیدرولیک از نـوعی   نیز باشد.

باشد که براي استقرار جک نیاز به حفـر چـاه باشـد،    

 بایســت تمهیــدات الزم جهــت حفــر چــاه جــک مــی

بایست نسبت بـه   می بینی و اجرا شود. چاه جک پیش

متـر   میلـی  25نفوذ آب مقاوم بوده و با دقت شاقولی 

 متر اجرا گردد. 3در ارتفاع 

 ( باالسري)آسانسور

تا زیر  فاصله قائم بین کف باالترین محل توقف کابین

 نامند. می يرا باالسر سقف چاه آسانسور

 ( چاهک)آسانسور

ترین محل توقـف تـا کـف     فاصله قائم بین کف پایین

هنگـامی کـه زیـر     نامنـد.  می را چاهک چاه آسانسور

خالی باشد، الزم است سازه کـف چاهـک بـه     چاهک

نیـوتن   5000کف آن حـداقل  نحوي تقویت شود که 

بر مترمکعب مقاومت مکانیکی داشته باشد.در صورتی 

بایسـت   متر باشد، مـی  5/2بیشتر از  که عمق چاهک
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 متـر یـا نردبـان    سانتی 60×140با ابعاد  درب بازرسی

و  دنانبار کر فاصله مناسب از دیواره چاه تعبیه شود.

یا گذاشتن هر نوع مواد قابـل اشـتعال و یـا غیرقابـل     

و یـا چاهــک   ، موتورخانـه اشـتعال در چـاه آسانســور  

 ممنوع است. آسانسور

 )ارتفاع مفید ورودي کابینآسانسور(

در طبقــات بــه صــورت  ارتفــاع مفیــد ورودي کــابین

ــی ــول م ــا رواداري  2بایســت حــداقل  معم ــر ب  5مت

 متر باشد. سانتی

 نشانی) ر(استفاده از هر نوع وسایل آتشآسانسو

انی در نشـ  به شرطی استفاده از هر نوع وسـایل آتـش  

ر مجاز است که تجهیزات به منظور آسانسو موتورخانه

 اطفاي حریق ناشی از آسانسور کاربرد داشته باشند.

 چاه آسانسور)الزامات آسانسور(

چاه فضایی است که ریلها و برخی از تجهیزات دیگر  

ب میشود و کابین و وزنه تعادل در آسانسور در آن نص

در صورتی که تعداد آسانسور سه آن حرکت میکنند. 

تـوان از یـک چـاه و در     دستگاه یـا کمتـر باشـد مـی    

صــورتی کــه تعــداد آسانســور چهــار دســتگاه باشــد 

در صـورتی   بینی شود. بایست حداقل دو چاه پیش می

که تعداد آسانسورها بـیش از چهـار دسـتگاه باشـند،     

توانـد داخـل یـک     چهار دستگاه آسانسور می حداکثر

الزم است به منظور ممانعت  چاه مشترك قرار بگیرد.

از انتقال سر و صداي ناشـی از حرکـت آسانسـور بـه     

هاي بستري یا خواب، تمهیدات الزم اجرا شده و  اتاق

هـاي مـذکور و امثـال آن دور     از مکـان  چاه آسانسور

 هـاي پوشـاننده چـاه آسانسـور     و تیغـه دیوارها  باشد.

 بایست از مصالح مقاوم در برابر آتش ساخته شوند. می

داراي در، ســطح داخلــی دیوارهــاي چــاه  در کــابین

بایست صاف  هاي کابین می در سمت ورودي آسانسور

در صـورت  و بدون برجستگی و یا فرورفتگـی باشـد.   

درجـه   60بایسـت بـا زاویـه     وجود این برجستگی می

روشـنایی چـاه    نسبت به سطح افـق پوشـانده شـود.   

شود،  اي مطلوب تأمین می بایست به گونه می آسانسور

 5/0بدین ترتیب الزم است دو عدد چـراغ در فاصـله   

قی چـراغ  ترین نقطه چاه و ماب متر از باالترین و پایین

متر با حفاظ و با قابلیت روشن و  7با فواصل حداکثر 

وزنـه   نصب شـوند.  خاموش شدن از محل موتورخانه

بـراي   بایست در یک چـاه باشـند.   می تعادل و کابین

جلوگیري از سقوط اجسام خـارجی بـه داخـل چـاه     

در اطـراف  متر  میلی 50هایی به ارتفاع  بایست لبه می

در  تعبیـه شـود.   هاي بار کف موتورخانـه  کلیه سوراخ

متر بر ثانیـه   5/2صورتی که سرعت آسانسور بیش از 

 بایست در بـاالي چـاه آسانسـور    می باشد، موتورخانه

حداقل ارتفاع کف به کف دو طبقه متوالی  واقع شود.

به منظور تعبیـه در طبقـه    سمت چاه آسانسوردر هر 

در صـورتی   آمده است. 4-15-پآسانسور در جدول 

که دو یا سه آسانسور در یک چـاه مشـترك باشـند،    

مترمربـع   3/0 کافی است سـطح دریچـه تخلیـه هـوا    

در صـورتی کـه چهـار آسانسـور در یـک چـاه        باشد.

 4/0 بایسـت سـطح دریچـه هـوا     ترك باشـد، مـی  مش

به عنوان وسـیله   نباید از چاه آسانسور مترمربع باشد.

ــود. ت ــاختمان اســتفاده نم ــواي س ــه ه ــداکثر  خلی ح

-15-پدر جـدول   ناشاقولی مجاز ابعاد چاه آسانسور

براي جلوگیري از نفوذ دود و آتـش بـه    آمده است. 5

و نیز جلـوگیري از عمـل آسانسـور بـه      چاه آسانسور

بایست راهـرو طبقـات بـه وسـیله      عنوان دودکش می

محافظت شوند.به منظور  درهاي ضد گسترش حریق

فوذ دود بـه  سوزي و ن تهویه هواي تازه در هنگام آتش

ترین نقطه و یـا در   بایست در پایین ، میچاه آسانسور

اصی براي چاه آسانسـور  خ طبقه همکف داکت هوایی

و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل  انبار کردن تعبیه شود.

ــل اشــتعال در چــاه آسانســور  ــا غیرقاب ، اشــتعال و ی

 ممنوع است. و یا چاهک آسانسور موتورخانه

و یـا   ، موتورخانهآسانسور(انبار کردن در چاه آسانسور

 ) چاهک آسانسور

و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشـتعال و   انبار کردن 

و یـا   ، موتورخانـه یا غیرقابل اشتعال در چاه آسانسور

 ممنوع است. چاهک آسانسور

ــت  ــا ظرفیـ  2000و  1600آسانسور(آسانســـورهاي بـ

 کیلوگرم)

کیلوگرم براي  2000و  1600آسانسورهاي با ظرفیت 

ــت  ــل تخ ــی   حم ــار م ــه ک ــتانی ب ــاي بیمارس رود.  ه

کیلـوگرم بـه منظـور     2500آسانسورهاي با ظرفیـت  

حمل تخت بیمارستانی به همراه مسافران و تجهیزات 

 پزشکی کاربرد دارد.
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 400و  375، 300آسانسور(آسانســورهاي بــا ظرفیــت 

 کیلوگرم)

کیلـوگرم   400و  375، 300آسانسورهاي با ظرفیت  

 رود. تنها براي انتقال عادي مسافران به کار می

 کیلوگرم) 600آسانسور(آسانسورهاي با ظرفیت 

کیلـوگرم بـه منظـور     600آسانسورهاي بـا ظرفیـت   

 1000و با ظرفیت  جایی افراد با صندلی چرخدار  جابه

هـا   هاي مسکونی و بیمارسـتان  کیلوگرم در ساختمان

 ور حمل برانکارد، کاربرد دارد.به منظ

مـورد اسـتفاده افـراد نـاتوان      آسانسور(آسانسورهاي

 جسمی)

مـورد اسـتفاده افـراد     عرض در طبقات آسانسورهاي 

متر باشد،  سانتی 80بایست حداقل  ناتوان جسمی می

این نـوع آسانسـورها از نـوع     اما بهتر است در طبقات

متر باشد.مسـیر   سانتی 90اتوماتیک بوده و عرض آن 

بایست  حمل افراد ناتوان می دسترسی به در آسانسور

بدون مانع یا شیب تند باشد.در آسانسـورهاي حمـل   

بـا   ـ یـک دسـتگیره  1یست: با می افراد ناتوان جسمی

متـر از   میلـی  35متر و فاصله  میلی 10شعاع انحناي 

متري دیـواره کـابین    سانتی 90در ارتفاع  دیوار کابین

ـ در صروتی که نیاز بـه صـندلی تاشـو    2تعبیه شود. 

متـر   سانتی 30بایست حداقل عمق صندلی  باشد، می

متـر بـوده و در ارتفـاع     انتیس 40و حداقل عرض آن 

متري از کف کابین نصب شود. این صندلی  سانتی 50

ـ 3کیلوگرم بار را تحمل کند.  100بایست حداقل  می

متـر   میلی ۱۰حداکثر رواداري توقف در تراز طبقه 

ـ زمان بازماندن در متناسب با افـراد نـاتوانی   4باشد. 

ثانیـه   20ثانیـه تـا    2کننـد، از   یکه از آن استفاده م

 باشد. قابل تنظیم می

 )آسانسور(برق اضطراري

در یک ساختمان  در صورتی که وجود برق اضطراري

بایست حـداقل یکـی از    الزامی و یا ضروري باشد، می

آسانسورهاي ساختمان به صورت خودکـار بـه منبـع    

 صل شده و از آن تغذیه گردد.برق اضطراري و

 آسانسور(تجهیزات چرخنده)

بایسـت سـطح کـاري     اطراف تجهیزات چرخنده مـی 

 متر در نظر گرفته شود. سانتی 60×50معادل حداقل 

در حـال  حداقل معبر براي عبـور از کنـار تجهیـزات    

 باشد. متر می سانتی 50 چرخش

 ها) نقشه -آسانسور(تغییر

بایسـت در   آسانسور می هر گونه تغییر پس از تحویل

ها اعمال و مدارك نگهداري شده براساس آن به  نقشه

 روز گردند.

 آسانسور(تغییرات اساسی)

که منجر به تغییر محل،  تغییرات اساسی در آسانسور

بایسـت بـا    ظرفیت و یا سـرعت آسانسـور شـود، مـی    

 ذیرد.رعایت مقررات مبحث پانزدهم انجام پ

حمـل  و  جایی افراد با صندلی چرخـدار   آسانسور(جابه

 ) برانکارد

کیلـوگرم بـه منظـور     600آسانسورهاي بـا ظرفیـت   

 1000و با ظرفیت  جایی افراد با صندلی چرخدار  جابه

هـا   هاي مسکونی و بیمارسـتان  کیلوگرم در ساختمان

 انکارد، کاربرد دارد.به منظور حمل بر

 آسانسور(جلوگیري از نفوذ دود و آتش)

و  براي جلوگیري از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور

نیز جلوگیري از عمل آسانسـور بـه عنـوان دودکـش     

بایسـت راهـرو طبقـات بـه وسـیله درهـاي ضـد         مـی 

 محافظت شوند. گسترش حریق

حداقل معبر براي عبـور از کنـار تجهیـزات    ور(آسانس

 )ثابت

 40 حداقل معبر براي عبور از کنـار تجهیـزات ثابـت   

 متر است. سانتی

حداقل معبر براي عبور از کنار تجهیـزات در  ور(آسانس

 ) حال چرخش

در حـال  حداقل معبر براي عبـور از کنـار تجهیـزات    

 باشد. متر می سانتی 50 چرخش

 )آسانسور(خودروبر غیرتجاري

بـه   بایسـت  مـی  در آسانسورهاي خودروبر غیرتجاري 

ــر  ــدود    200ازاي ه ــافی ح ــار اض ــوگرم ب  18/0کیل

 اضافه گردد. مترمربع به سطح کابین

 )داکت هوایی(آسانسور

اي طراحی و محفـوظ   بایست به گونه  می داکت هوایی

شود که امکـان ورود انسـان و یـا حیوانـات بـه چـاه       

 شته باشد.وجود ندا آسانسور

هاي با طول مسیر قائم حرکـت   آسانسور(در ساختمان
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 متر یا بیش از سه طبقه) 7بیش از 

هاي با طول مسیر قـائم   تعبیه آسانسور در ساختمان 

متر از کف ورودي اصلی یا بیش از  7حرکت بیش از 

 باشد. سه طبقه، الزامی می

 )هاي پوشاننده چاه آسانسور آسانسور(دیوارها و تیغه

بایسـت   می هاي پوشاننده چاه آسانسور دیوارها و تیغه

 از مصالح مقاوم در برابر آتش ساخته شوند.

و روشن بـودن داخـل    رواداري توقف کابین(آسانسور

 )به دو طور دائم کابین

بایست  از سطح تراز ورودي نمی توقف کابین رواداري 

متر بیشـتر باشد.روشـن بـودن داخـل      میلی ۲۰از 

به دو طور دائم در حین حرکـت یـا بـا در بـاز      کابین

هـاي کنتـرل    الزامی است.شدت روشنایی روي دکمه

ن و یا راهرو هنگامی که در کـابین و در طبقـات   کابی

 کابین باشد. 50بایست حداقل   شود، می باز می

 سطح تخلیه هوا) -آسانسور(سرعت آسانسور

متر بر ثانیه باشـد،   5/2اگر سرعت آسانسور بیشتر از 

 مترمربـع  3/0بایست سطح تخلیـه هـوا  حـداقل     می

در صورتی که دو یا سه آسانسور در یـک چـاه    باشد.

 مشترك باشند، کافی است سطح دریچه تخلیـه هـوا  

در صورتی که چهار آسانسـور در   مترمربع باشد. 3/0

 بایست سطح دریچـه هـوا   یک چاه مشترك باشد، می

 مترمربع باشد. 4/0

 هاي آسانسور) راهرو مقابل وروديآسانسور(عمق 

) راهـرو  عمق (عرض یا طول هم راستاي عمق کابین 

آمده  1-15-اي آسانسور در جدول په مقابل ورودي

 است.

ــرل    ــاي کنت ــوي تابلوه ــاز در جل ــاي ب آسانسور(فض

 )آسانسور

 جلوي تابلوهاي کنترل آسانسور حداقل فضاي باز در

 متر باشد. سانتی 70

 (مبحث بیست و یک)آسانسور

، پلکـان را  براي آنکه موج انفجار نفوذي بـه آسانسـور  

بایسـت بـه تشـخیص طـراح چـاه       نابود نگردانـد مـی  

ــور ــد.براي   آسانسـ ــته باشـ ــله داشـ ــان فاصـ از پلکـ

الزامـی اسـت کـه بـه منظـور       2هاي گروه  ساختمان

 جلــوگیري از عمــل دودکــش ماننــد چــاه آسانســور 

هـاي بلنـد    بایسـت در سـاختمان   شکسته شـده، مـی  

رهـاي  آسانسور در یک محور به چند آسانسور با محو

 مختلف جایگزین شود.

 ممانعت از اضافه بار) -مساحت کابین(آسانسور 

 بایست مساحت کابین ، میبراي ممانعت از اضافه بار 

 محدود شود.

ها از  آسانسور(مسافت در ورودي ساختمان یا آپارتمان

 در آسانسور)

هـا از در   یـا آپارتمـان   مسافت در ورودي سـاختمان  

 متر باشد. 40آسانسور در هر طبقه نبایستی بیشتر از 

 آسانسور(مسافت طی شده توسط مسافران)

اي قـرار بگیـرد کـه     بایسـت بـه گونـه    آسانسورها می 

مسافت طی شده توسط مسـافران بـه منظـور سـوار     

 ، حداقل مسافت ممکن باشد.شدن به هر کابین

ــور(منظ ــام   آسانس ــازه در هنگ ــواي ت ــه ه ور تهوی

 سوزي) آتش

سـوزي و   به منظور تهویه هواي تازه در هنگـام آتـش  

تـرین   بایست در پـایین  ، مینفوذ دود به چاه آسانسور

خاصی بـراي   نقطه و یا در طبقه همکف داکت هوایی

 چاه آسانسور تعبیه شود.

 ) و کابینآسانسور(وزنه تعادل 

 بایست در یک چاه باشند. می وزنه تعادل و کابین 

 آسانسور(وزنه تعادل)

ــرار دارد،    ــه تعــادل ق ــا ســمتی کــه وزن در جهــت ی

بایست هیچ گونه در، دریچه اضطراري و دریچـه   نمی

 قرار گیرد. تخلیه هوا

 آسانسور(هنگام حادثه)

اي براي فـرار افـراد از    آسانسور نباید به عنوان وسیله 

 ساختمان هنگام حادثه مورد استفاده قرار گیرد.

 هاي با مصالح بنایی آهک مصرفی در ساختمان

د مـور  هاي بـا مصـالح بنـایی    آهکی که در ساختمان 

 گیـرد، معمـوالً از نـوع آهـک سـفید      استفاده قرار می

 باشد. می

 


