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 مقدمه 

 

 
 کتـاب  دوم و اولي جلـدها  انتشـار  و چـاپ  ،نگـارش  از پـس  بـزرگ  خداوند از سپاس با

ـ  پلـه  و سانسـور آ جامعي راهنما  ،رآسانسـو  صـنعت  وی علمـ  جامعـه  خـوب  اسـتقبال  وی برق

 از. دهند خرج بهي شتریب عمل سرعت سوم جلد هیته و نگارش در که شدند آن بر سندگانینو

 دو در مطالب ادیز حجم لیدل به و درآمده ریتحر رشته به سال دو از کمتر در کتاب نیا رو نیا

 .است گرفته قرار خوانندگان اریاخت در جداگانه مجلد

 بـه  شیگـرا  دهنـد  یم لیتشک جوانان را اش تیجمع ازي ا عمده بخش که ما زیعز کشور در

. اسـت  بـوده ی فنـ  وی علم محافل مهم يها دغدغه و لیمسا از همواره یصنعتي تهایفعال سمت

 جـذب ي اریبسـ  افراد ساله هر نبودهی مستثن قاعده نیا ازی برق پله و آسانسور صنعت به لیتما

 .  شوند یم صنعت نیا

 شیافــزا بــه رو ازیــن و رشــد وی صــنعت رشــته نیــا بــه جــذب میعظــ حجــم نیــا بــا امــا

 بـه  هـا  بخـش  ازي اریبسـ  در نصـب ي ها آموزش کماکان کشور، کالن سطح دري ساز ساختمان

 آمـوزش  نـه یزم دری آموزشـ  وی علم مراکز گذشته ساله چند در رد،یپذ یم انجامیی ابتدای شکل

 آسانسـور،  عتصـن  روزافـزون  گسترش. اند داده انجامي ریچشمگي ها تیفعال آسانسور نصابان

ـ ا نصاباني برا را آنی علمي ریفراگ  صیتشـخ  بـه  نیبنـابرا . اسـت  نمـوده ي ضـرور  رشـته  نی

 جلـد  شـده  حـس  رشـته  نیا مدون وی علم آموزش نهیزم در که ییخال به توجه با سندگانینو

 .است افتهی اختصاص آن رامونیپ لیمسا و نصب به مجموعه نیا سوم

 بـزرگ ي هـا  شرکت توسطی اختصاص صورت به ورآسانس نصب آموزش که نیا به توجه با

 در موجـود  مطالب رد،یپذ یم انجام خود مجموعه ریز نصاباني برا جهان سرتاسر در دکنندهیتول

 .است شده هیته همگاني برا بودن دسترس قابل و دادن تیعموم منظور به جلد نیا

 بـا  آن مطالـب  يآور جمـع ي بـرا  کتـاب،  موضوع بودني انحصار و نو لیدل به سندگان،ینو

 مهـم  نیا رشته نیا برجسته دیاسات کمک و تالش وی سع با که شدند مواجه ياریبس مشکالت

 .  شد ریپذ امکان

  جهـان  به کتاب نیا چاپ از شیپ کهی حسن وسفي یآقا شادروان از است الزم جا نیا در



 

 

 

 

 

 

 
 

 مطالب لیتکم و هیته ندرو در که ریزي ها شرکت و دیاسات از نیهمچن. میکني ادی شتافتندی باق

 :میینمای قدردان و تشکر رساندندي اری سندگانینو به کتاب دیمفی فن مدارك ارائه در
 ـ  مهندس انیآقا و پارس شرکت از کبخشین مهندسي آقا  از ن،آنـدو ی آنتـون  ،یعمران

ي آقـا  آراتـک،  شـرکت  ازي مـراد  وی ماف مهندس انیآقا ،آسانبر فوالد نیتمک شرکت

 آقاي مهندس رضا براتعلی از شرکت سهند، آسانبر، سبا شرکت ازی کاووسیک مهندس

 ی.فن مدارك ارائه دري همکار جهت

 آسانسور نصب دیاسات از یجهان مهندس ،یسهراب انیآقا. 

 تهران الدیم برجي آسانسورها بر نظارت دستگاه ازی اسکاف مهندسي آقا. 

 ی.فني ها عکس هیتهي برا ،شیوفاکي آقا وی محمدقاسم مهندس 

 خـانم  سـرکار  و مـتن ي راسـتار یوي بـرا  کشاورز مهندسي آقا محترم همکاران از نیهمچن

 ریمـد  ایرنینص مهندسي آقا جناب از. دیآ یم عمل بهي سپاسگزار زین اموری هماهنگ دری جالل

 شـان یا دوش بـر یی آرا صفحه و پیتا زحمت کهی گلیب خانم سرکار و نوآور انتشارات محترم

 .  شود یم هژیوي سپاسگزار بود

 در کـه  فر انیعسگر مهندسي آقا جناب مانیپ فراز آرمان شرکت عامل تیریمد از انیپا در

 غیـ دری تیحمـا  چیه از آسانسور صنعت دری تخصصی علم وی فرهنگ حرکت نیا ازی بانیپشت

 .دیآ یم عمل بهی قدردان تینها نکردند

 ی حیفص رجیا

 یهاشم دیام

 



 ۵ فهرست مطالب 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه

 
 ها : حدود کار و مسئولیتفصل اول

 مقدمه -1

 ـ تضمین کیفیت کارهاي اجرایی2ـ 1

 ها ـ مسئولیت3ـ 1

 ـ طراح1ـ 3ـ 1

 ـ مجري (مدیر پروژه پیمانکار)2ـ 3ـ 1

 ـ مهندس ناظر (بازرس)3ـ 3ـ 1

 ـ مراجع و مستندات قانونی4ـ 1

 

 گیري خوانی و وسایل اندازه کشی و نقشه فصل دوم: نقشه

 ـ مقدمه1ـ 2

 خوانی کشی و نقشه ـ نقشه2ـ 2

 ـ نمایش اجسام صنعتی1ـ 2ـ 2

 الف: تصویر قائم نقطه و خط بر روي یک صفحه

 ب: تصویر چند ضلعی بر روي صفحه

 ـ تصاویر اجسام2ـ 2ـ 2

 طریقه تصویر نمودن اجسام با استفاده از جعبه تصویر

 ـ انواع خطوط3ـ 2ـ 2

 خط اصلی (خط دید)-1

 خط چین (خط ندید)-2

 ط محور یاخط نقطهخ -3



 ۶ فهرست مطالب 

 

 خط هاشور -4

 گیري ـ اندازه4ـ 2ـ 2

 اجزاء اندازه گیري

 ـ اصول پالن ساختمان5ـ2ـ2

 ـ مقیاس1ـ 5ـ 2ـ 2

 کشی معماري ـ عالئم در نقشه2ـ 5ـ 2ـ 2

 ـ ترسیم پالن3ـ 5ـ 2ـ 2

 ـ درها در پالن4ـ 5ـ 2ـ 2

 ها در پالن ـ پنجره5ـ 5ـ 2ـ 2

 ها در پالن ـ پله6ـ 5ـ 2ـ 2

 ـ عالمت شمال در پالن7ـ 5ـ 2ـ 2

 گذاري پالن ـ اندازه8ـ 5ـ 2ـ 2

 هاي آسانسوري ـ نقشه6ـ2ـ2

 هاي آسانسوري (نمونه) ـ بخشی از عالیم اختصاري در نقشه7ـ 2ـ 2

 گیري ـ وسایل اندازه3ـ 2

 ـ مترو خط کش1ـ 2-3

 ـ کلیس2ـ 3ـ 2

 ورنیه

 خواندن کلیس

 کلیس دیجیتالی

 ـ میکرومتر3ـ 3ـ 2

 رمیکرومتراصول کا

 خواندن میکرومتر

 مراقبت از میکرومتر

 طرز به کار بردن میکرومتر

 ـ پرگار4ـ 3ـ 2



 ۷ فهرست مطالب 

 

 گیري ثابت (شابلن) ـ وسایل اندازه5ـ 3ـ 2

 گیر زاویه ـ وسایل اندازه6ـ 3ـ 2

 ـ وسایل کنترل7ـ 3ـ 2

 

 فصل سوم: ابزار، ابزار دستی و جوشکاري

 ـ ابزار1ـ 3

 ـ چکش2ـ 3

 ـ انواع چکش1ـ 2ـ 3

 دسته چکش

 ـ نکات کار با چکش2ـ 2ـ 3

 ـ قلم3ـ 3

 ـ اره4ـ 3

 جنس تیغه

 کمان اره

 ماشین اره

 نکات ایمنی و پیشگیري از سوانح در اره کاري

 ـ سوهان5ـ 3

 انواع آج سوهان

 هاي یک آجه سوهان

 هاي دو آجه سوهان

 ها اندازه آج سوهان

 انواع سوهان از نظر فرم

 روش سوهانکاري

 ان کاري بایستی مورد توجه قرار گیرندنکاتی که درسوه

 ـ مته6ـ 3

 دنباله (دم) مته



 ۸ فهرست مطالب 

 

 فازمته

 جان مته

 شیار مته

 زوایاي مته

 ها تیز کردن مته

 ها جنس مته

 هاي دنباله مته فرم

 اي الف ـ دنباله استوانه

 ب ـ دنباله مخروطی

 ج ـ دنباله هرم ناقص

 هاي مته دستی ماشین

 ماشین مته پایه دار

 ه رومیزيماشین مت -الف

 ماشین مته ستونی -ب

 بستن مته

 نکاتی که در سوراخ کاري بایستی مورد توجه قرار گیرد

 نکات ایمنی و پیشگیري از سوانح در سوراخ کاري

 خزینه کاري

 ها ـ پیچ و مهره7ـ 3

 هاي پیچ و مهره شکل دندانه

 پیچ و مهره از جهت گردش

 هاي متریک دنده مثلثی پیچ

 نچیهاي دنده مثلث ای پیچ

 ها (آچارخور) شکل پیچ و مهره

 ها فرم مهره

 واشرها



 ۹ فهرست مطالب 

 

 ها ضامن پیچ و مهره

 هاي مخصوص پیچ

 ـ سنگ سنباده8ـ 3

 هاي سنگ سنباده تراکم دندانه

 انتخاب سنگ سنباده

 بستن سنگ سنباده

 هاي سنگ سنباده ماشین

 تیزکردن ابزارها

 زنی بایستی مورد توجه قرار گیرند نکاتی که در سنگ

 زنی یمنی و پیشگیري از سوانح در سنگمقررات ا

 ـ قیچی9ـ 3

 اصول قیچی کاري

 ها لقی بین تیغه

 هاي دستی قیچی

 ـ سوراخ کاري با سمبه ماتریس10ـ 3

 ـ ابزارهاي دستی11ـ 3

 ـ پیچ گوشتی1ـ 11ـ 3

 ـ درفش2ـ 11ـ 3

 ـ حلزونی3ـ 11ـ 3

 ـ انبردست4ـ 11ـ 3

 ـ دم باریک5ـ 11ـ 3

 ـ آچارتخت6ـ 11ـ 3

 ـ آچار رینگی7ـ 11ـ 3

 ـ آچار بکس8ـ 11ـ 3

 ـ آچار فرانسه9ـ 11ـ 3

 ـ آچار چپقی10ـ 11ـ 3



 ۱۰ فهرست مطالب 

 

 ـ آچار آلن(مغزي)11ـ 11ـ 3

 ـ انبر قفلی12ـ 11ـ 3

 ـ پولی کش13ـ 11ـ 3

 ـ آچار ترك متر14ـ 11ـ 3

 ـ روغن دان15ـ 11ـ 3

 ـ جوشکاري با قوس الکتریکی12ـ 3

 دستگاههاي جوشکاري

 الکترودها

 محل جوشکاريتجهیزات 

 زاویه نگهداري و هدایت الکترود

 برش با گاز

 گیري از سوانح در برش با گاز نکات ایمنی و پیش

 

 فصل چهارم: ایمنی

 ـ مقدمه1ـ 4

 درایمنی کارکنان ـ موارد عمومی2ـ 4

 ـ تجهیزات حفاظت شخصی (انفرادي)3ـ 4

 ـ لباس کار1ـ 3ـ 4

 ها ـ کفش2ـ 3ـ 4

 خود) ـ کاله ایمنی (کاله3ـ 3ـ 4

 ـ عینک حفاظتی4ـ 3ـ 4

 ها ـ دست کش5ـ 3ـ 4

 ـ نکات اساسی در جلوگیري از خطر سقوط (پرت شدگی)4ـ 4

 ـ جلیقه ایمنی1ـ 4ـ 4

 هاي حفاظ ـ موانع و نرده2ـ 4ـ 4

 هاي مجازي و وسایل دیگر در چاه آسانسور ـ کابین5ـ 4



 ۱۱ فهرست مطالب 

 

 ـ سکوهاي متحرك1ـ 5ـ 4

 ـ آسانسورهاي موقت2ـ 5ـ 4

 االبر خاصـ ب3ـ 5ـ 4

  ـ داربست6ـ 4

 هاي قابل حمل ـ نردبان7ـ 4

 گرفتگی ـ امداد و نجات در سانحه برق8ـ 4

 جداسازي مصدوم -1ـ 8ـ 4

 ـ امدادرسانی به مصدوم2ـ 8ـ 4

 ـ تنفس مصنوعی1ـ 2ـ 8ـ 4

 روش دمیدن هوا –الف 

 روش سیلوستر –ب 

 روش هولگر نیلسون -ج

 فشردن قفسه صدري از جلو -هوارد -د

 ها از پشت ـ روش شفر یا فشردن دنده ه

 بدن روش االکلنگی و یا تاب دادن تمامی -و 

 ماساژ قلبی -2-2ـ 8ـ 4

 ـ تزریق دارو به قلب1ـ 2ـ 2ـ 8ـ 4

 ـ شوك الکتریکی2ـ 2ـ 2ـ 8ـ 4

 ـ ماساژ داخلی قلب3ـ 2ـ 2ـ 8ـ 4

 ـ ماساژ خارجی قلب4ـ 2ـ 2ـ 8ـ 4

 ـ سوختگی3ـ 2ـ 8ـ 4

 

 فصل پنجم: تجهیزات و متعلقات باالبرها

 ـ مقدمه1ـ 5

 ـ باالبرهاي دستی2ـ 5

 ـ قرقره زنجیر دستی1ـ 2ـ 5



 ۱۲ فهرست مطالب 

 

 (Tirfor)ـ تیرفور 2ـ 2ـ 5

 ـ باالبرهاي موتوري ـ برقی3ـ 2ـ 5

 ـ باالبرهاي خاص4ـ2ـ5

 ـ نکات اساسی در باالبردن بار5ـ 2ـ 5

 مدیریت حمل و انبار کاال در پروژه: فصل ششم

 ـ حمل و انبار کاال1ـ 6

 ـ انبار و جابجایی کاال و تجهیزات1ـ 1ـ 6

 ـ اقالم تأئید نشده و غیر مصرفی2ـ 1ـ 6

 ضایعات و نظافت محل کار ـ تخلیۀ 3ـ 1ـ 6

 ـ برنامۀ زمانبندي مراحل اجرایی2ـ 6

 بندي ـ بسته3ـ 6

 ـ انبارداري4ـ 6

 ـ جابجایی5ـ 6

 

 چاه آسانسور: فصل هفتم

 ـ مقدمه1ـ 7

 سازي چاه آسانسور ـ آماده2ـ 7

 ـ پالن چاهک و نقشۀ سازه کف آن:1ـ 2ـ 7

هاي کامل از تراز کـف چاهـک تـا زیـر سـقف       ـ مقطع برش طولی از چاه با قید اندازه2ـ 2ـ 7

 موتورخانه

هاي محل عبور سـیم   ـ پالن محل استقرار نیروي محرکه در موتورخانه به همراه سوراخ3ـ 2ـ 7

 اي آنبکسلها و جزئیات اجر

 هاي مهم در اجراء چاه آسانسور ـ توصیه4ـ 7

 ـ موتورخانه آسانسور و شرایط آن5ـ 7

 ـ آسانسور با چاه پیش ساخته6ـ 7



 ۱۳ فهرست مطالب 

 

 موتورخانه و تجهیزات داخل فضاي باالسري: فصل هشتم

 ـ مقدمه1ـ 8

 ـ شرایط موتورخانه2ـ 8

 ـ موتورگیربکس3ـ 8

 ـ موتور بدون گیربکس (گیرلس)4ـ 8

 ـ گاورنر5ـ8

 ـ سقف چاه6ـ 8

 ـ شاسی7ـ 8

 هاي هرزگرد فلکه 8ـ 8

 ـ نیروي محرکه در موتورخانه باالي چاه9ـ 8
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 مقدمه -1

شوند و به دلیل استفادة عمـوم   بندي می آسانسورها در رده وسایل نقلیه عمود بر سطح طبقه

از آنها رعایت نکات ایمنی ضرورت کامل دارد تا از هر گونه حادثه احتمالی جلـوگیري بعمـل   

رد. رعایت اسـتانداردهاي  دهی به بهترین شکل ممکن صورت پذی آمده و در عین حال سرویس

هـاي نصـب باعـث     الزم و برخی نکات اجرایی و مسایل ایمنی از طرف سازندگان و تکنسـین 

 شود.   و کاهش ایمنی می منابعگردد. در غیر این صورت موجب اتالف  کاهش حوادث می

تمـام شـده از    قیمـت دو موضوع کیفیـت و   ،در شرایط رقابتی حاکم بر فضاي کسب و کار

 هستند. ي اجرائیها مل تعیین کننده فعالیتجمله عوا

هـا بخصـوص در    با پیشرفت سـریع در سـاخت و سازسـاختمان و کـاهش زمـان اتمـام پـروژه       

هاي صنعتی سازي به طبع آن زمان اجراء آسانسور نیز باید کاهش یابد. از آنجا که آسانسـور از   روش

گـردد لـذا    حـل حمـل و نصـب مـی    جمله تجهیزاتی است که در انتهاي زمان تکمیل ساختمان بـه م 

کاهش زمان و هزینه حمل و نقل، نصب و تحویل بموقع با حفظ کیفیت در ضـمن رعایـت اصـول    

کنـد. ازطرفـی همکـاري نزدیـک مجریـان بـا کارفرمـا و یـا          ایمنی نصابان اهمیت خاصی پیـدا مـی  

ه و حتـی  ریزي ساختمان موجب جلـوگیري از مشـکالت متعـدد در چـا     نمایندگان ایشان از بدو پی

بندي فعالیـت سـازندگان جهـت تـامین پـیش نیازهـاي        خود آسانسور درآینده خواهد شد. فهرست

نصب با عنایت به استاندارد ملی ایران و قوانین بین المللی و حل معضـالت احتمـالی در سـاختمان    

 خواهد گردید.   قبل از شروع به اجراء باعث کاهش زمان و هزینه تمام شده نصب

تابع سه عامل؛ مراحل ساخت قطعات، نصب تجهیزات و نگهداري  آسانسور کیفیت در یک

 توان تقسیم کرد:  می از آن است که درصد سهم هریک ازاین عوامل را بشرح زیر

 درصد  25: ساخت قطعات -

 درصد   40: آسانسور نصب -

 درصد   35نگهداري:  -

توانـد   بندي قطعات می همبه دلیل سهم زیاد بخش نصب قطعات دریک آسانسور، نحوه غلط سر

را تحت تاثیر قرار داده و به مخـاطره بیانـدازد. حتـی اگـر از قطعـات مناسـب در         بهره برداري از آن

 ساخت آسانسور استفاده شده باشد و یا نگهداري بطور مناسب و مطابق با برنامه صورت بگیرد.  

کنند و هزینه زیـادي را   می معتبر خریداريهاي  بیشتر کارفرماها بهترین اجناس را از شرکت

هـاي اولیـه نصـب،     شوند اما بدلیل رعایت نشـدن قـوانین، ضـوابط و دسـتورالعمل     می متحمل

ممکـن اسـت   ها  گردند که براي جبران خسارت می دچار معضالتی نهایتآسانسورهاي آنها در 

د آمـوزش  بیـان شـ  کـه  امکان پذیر نباشد. همانگونه اصالً چنین امري دیر شده باشد و یا دیگر 
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نصابان ازنظر تئوري و نحوه اجراء صحیح مراحل نصب قطعـات آسانسـور بـا حفـظ ایمنـی و      

 دهد. نشان میکیفیت درحداقل زمان با کمترین هزینه اهمیت خود را بصورت بارزي 

سازنده آسانسور  هاي شرکت نصب از مباحث بحث انگیزي هستند که هر یک ازهاي  روش

 کنند.   می خاصی را پیشنهادهاي  ز براي تولیدات خود روش نی

هاي عنوان شده در ایـن کتـاب نبایـد یـک روش      روش نصب قطعات مطرح در هریک از بخش

هاي کوتاه و متفاوت دیگري نیـز وجـود    منحصربفرد و استاندارد تلقی گردد زیرا ممکن است روش

 شده باشد. ها در طول سالهاي متمادي کارشان تجربه  داشته باشند که درعمل توسط نصاب

هستند کـه بـه صـورت عمـوم توسـط      هایی  اعالم شده در هر بخش صرفاً روشهاي  روش

. همانگونه کـه در جلـدهاي اول   اند به کار گرفته شده هاي سازنده در دستورالعمل نصب شرکت

هـا   و پلـه برقـی مطـرح گردیـد، آسانسـور در سـاختمان       و دوم کتاب راهنماي جامع آسانسور

 افـراد، بـار و سـایر مـوارد مـورد اسـتفاده قـرار        میست که براي جابجایی عموا میدائاي  هوسیل

 گردند:  می تقسیم کاربري به انواع زیرگیرد. آسانسورها از نظر  می
 

 

 يانواع آسانسورها از لحاظ نوع کاربر -)1شماره ( شکل
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 :b آسانسور باربر 
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شود آسانسورها بسته به نوع نیاز مصرف کننده و  بندي حاضر همانگونه که دیده می در طبقه

تواننـد داراي مکـانیزم عملکـرد یکسـانی      اند و آنها در عین حال می گذاري شده کاربري آنها نام

روح دادن به ساختمان بـی جـان از تکنولـوژي     ، معماران برايها در تعدادي از ساختمانباشند. 

 پانورامیک) در داخل، خارج و یا نمـاي آن بهـره  هاي  جابجایی عمودي و حرکت کابین (کابین

بخشند و همچنین باعث لذت بیشتر  می با این روش به ساختمان زندگی و شخصیت .دنگیر می

 ند.گرد  میشوند،  می مسافران داخل کابین که در مسیر خود جابجا

 
 

 بلند (نمونه)هاي  آسانسور نفربر پانورامیک در ساختمان -)3شکل شماره (


