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هیای ایین انتشیارات، بیه استحایارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شیما بیه کتیاب   

سازی و نشر  های مختلف آماده کاروروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و  می

کیار   کتاب، تمامی سعی و همّت خود را برای ارائة کتابی درخیور و شایسیتة شیما فرهیختیة ورامیی بیه      

های استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثری را ارائه نمایند که از حدّاقل اند و تالش کرده بسته

 از نظر کیفیّت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم 

های این انتشارات برای ارائة اثری با کمترین اشکا ، باز هم احتما  بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگیر، ایین    نقی  و اششیکا  دانسیت. ازسیوی     توان الزاماً مبیرّا از   و اشکا  در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندوان ورامی، سیعی   انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

هیای   ویژه از طری  فراخوان به خوانندوان ورامی، ازهروونه اشکا  احتمیالی کتیاب   دارد از هر طری  ممکن، به

 دی رفع نماید.های بع ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آواه شده و آن

که حین مقالعة کتاب با اشکاالت، نواق   راستا، از شما فرهیختة ورامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید  و یا ایرادهای شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اور اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده

ینة انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بیا انتشیارات،   شدة خود را با هز پس از اتمام مقالعه، کتاب ویرایش

ایید، لقیف کیرده     ای یادداشت نموده ارسا  نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی بروة جداوانه

عکس یا اسکن بروة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسا  نمایید، 

های بعدی کتاب اشعما  و اصالح ویردد و باعیث هرچیه      ها و ویرایش شده و در چاپتا این موارد بررسی 

 پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سقح کیفی، شکلی و ساختاری آن وردد.

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و ورانقدر، به

که اصالحات درسیت و بجیا باشیند،     ین همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، درصورتیتقدیر و تشکّر از ا

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخة دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایید، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتیان، برایتیان ارسیا  میی     آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیروذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهیای شیما    آورندوان کتاب، از هروونه پیشنهادها، نظیرات، انتقیادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

و مشیتاقانه   عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچیه بهتیر شیدن سیقح کیفیی و علمیی آن صیمیمانه       

  نمایند. استقبا  می
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الزم و  اریبسی  یملی  مباحیث مقیررات   یمصور بیرا  یراهنما و راهنما یو انتشار کتابها فیتال
 یو حتی  ییراهنمیا  هایکتاب نیچن فیتال ،یباشد.. پس از انتشار مباحث مقررات ملیم یضرور
مباحیث را در درك بهتیر،    نایی  از کننیدوان تواند استفادهیم ایچندرسانهآموزش  هایعهمجمو
 یدویی چیپ یکیه دارا  ییدر بنیدها  مخصوصیاً  یتر ضوابط مباحث مقررات ملی عیتر و سرحیصح
هیدف،   نیی رو و با ا نیرا از برداشت نادرست برهاند؛ از ا شانیا و بعااً کند کمک اریباشد، بسیم

 شده است. فیکتاب حاضر تال
و تیالش مجدانیه و بیر اسیاس      یو سیع  اریو با صرف وقت بسی  یپژوهش یکتاب با مبنا نیا
سانسیور و  آسازنده  یو مراجعات مکرر به شرکتها یو داخل یمنابع و مراجع معتبر خارج یبررس
شیده اسیت. سیاختار     نیسیاختمان تیدو   یمقررات ملی  یو انقباق ضوابط آنها با بندها یپله برق

سیاختمان مقیرح و در    یمبحیث پیانزدهم مقیررات ملی     یکه بنیدها  تصورت اس نیکتاب به ا
-هرشیت  یقابل استفاده براوجود دارد، ارائه شده است که  یحیتوض ایآن شکل  یکه برا یصورت
 .باشدیو عمران م یمعمار ک،یبرق، مکان یها

( 51تیا سیا    )نوشته شده است کیه در حیا  حاضیر     52این کتاب بر اساس ویرایش سا  
بیرای   17همان ویرایش، مرجع مقررات ملی است. با توجه به اینکه برخی نکات وییرایش سیا    

نیز آورده شده و همچنیین بیا توجیه بیه اینکیه       درك بهتر ضروری بنظر آمده بود در این کتاب
( تغییر چندانی نسبت بیه وییرایش سیا     51سا   ویرایش آتی )احتماالً 39پیش نویس مبحث 

ر ییا بصیورت   نخواهد داشت، نکات پیش نویس هم به صورت تفکیک شیده در داخیل کیاد    52
 .شودزیرنویس قرار داده مى

ی که در ویرایش کتاب حاضیر همکیاری نمودنید    خانم آسیه منتظراز دانم  یخود الزم م بر
 .مینماو تشکر  رتقدی

هیای  وسعه و تیروی  مقالیب فنیی کتیاب بیا کمیک تصیاویر و فییلم        ن در راستای تهمچنی
 توانند از آن بهره ببرند.مندان میدر تلگرام ایجاد شد که عالقهی،کانالی آموزش
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بندی شده در دو کانیا  زییر   های برقی را بصورت طبقهآسانسور و پلهمقالب مرتبط با و نیز 
 در اختیار داشته باشند.

Telegram: @Mabhas15Sariri 
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 کلّیة حقوق چاپ و نشر این کتاب مقاب  با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنیدان 
 

، برای ناشر محفو  و منحصیراً متعلّی  بیه    3196نامة اجرایی آن مصوّب  و آیین 3141 مصوّب سا 
نشر نوآور است. لذا هر وونه استفاده از کل یا قسمتی از مقالب، اشکا ، نمودارهیا، جیداو ، تصیاویر ایین     

از کل ییا قسیمتی از    ها و موارد دیگر، و نیز هر وونه استفاده کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
کتاب به هر شکل از قبیل هر نوچ چاپ، فتیوکپی، اسیکن، تاییز از کتیاب، تهیّیة پیی دی اف از کتیاب،        

وی دی، فییلم، فاییل     صیورت اینترنتیی، سیی دی، دی    برداری، نشر الکترونیکی، هر نوچ انتشار بیه  عکس

  شـرعاً نیـز حـرام    یرقانونی بوده وصوتی یا تصویری و غیره بیدون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوچ و غ

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

صیورت فاییل ورد ییا پیی دی اف و میوارد       با توجّه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به
کیه هیر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لیذا درصیورتی   این

سایتی اقدام به تایز، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتیب نشیر نیوآور را    
در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسیط کارشناسیان امیور اینترنتیی ایین      

ها  تانتشارات، که مسئولیّت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سای
پردازند، بررسی و درصورت مشخ  شدن هروونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قیانونی   می

باشد، وکیل قیانونی انتشیارات از طریی  وزارت فرهنی  و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

ای و اینترنتیی( و نییز سیایر مراجیع      )پلیس رسیدوی به جرایم رایانیه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
نونی، اقدام به مسدود نمودن سیایت متخلّیف کیرده و طییّ انجیام مراحیل قیانونی و اقیدامات         قا

قیرار داده و کلّیّیة خسیارات وارده بیه ایین       پیگرد قانونی و قضـایی قاایی، خاطیان را میورد  
 وردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

دیجیتیا ، چیاپ   که هر کتابفروشی، اقدام به تهیّیة کپیی، جیزوه، چیاپ      همچنین درصورتی
رسیانی   ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقیدام بیه فیروش آن نمایید، ضیمن اطیالچ      

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و مُوَزّعین محترم، از طری  وزارت فرهنی  و ارشیاد   
اقیدام بیه    اسالمی، اتحادیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نییز مراجیع قیانونی و قایایی    

 نماید. استیفای حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 
انتشارات نوآور از خوانندوان ورامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هیر وونیه تخلّیف از    

 هییایهییای انتشییارات نیییوآور بییه شییماره    مییییوارد فیییوق، مراتییب را یییا از طیییری  تلفییین   قبیییل 

و یییییا از طرییییی  ایمیییییل انتشییییارات بییییه آدرس   65321676741و  623 66414353 -2

info@noavarpub.com   و یا از طری  منوی تماس با ما در سیایتwww.noavarpub.com   بیه 

 این انتشارات ابالغ نماینید، تیا از تایییع حقیوق ناشیر، پدیدآورنیده و نییز خیود خواننیدوان محتیرم              

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به میقدت

 ود ویام ب ییدوییم زنیمعل نیریوزتیدرم که دلسییوم پیمرح

 بود. میها کتاب ریگیپ یو مهربان  یمرحومه مادرم که با تشو

 





 

 اولفصل 

 کلیات و تعاریف

 کلیات -18-1

ی بیردار  بهیره  نیازهیای نصیب،   پیشتأمین این مبحث حداقل ضوابط الزم را برای جانمایی، طراحی، 

زییر در ایین    مقالبنماید. بدین منظور  رو متحرك وضع می برقی و پیاده کانایمن و بهینه از آسانسور، پل

  :ه استدمبحث درنظرورفته ش

رو متحیرك بیا    برقیی و پییاده   کیان ترین آسانسیور، پل  ارائه راهکارهای طراحی و انتخاب مناسب -الف

 .سایر مواردسرعت، ظرفیت و ی مناسب از لحا  موقعیت، تعداد، نوچ، بردار بهرهقابلیت 

 1متحرك. رو برقی و پياده کانپل ،آسانسور)محل و تعداد(  جانمایی ارائه مقررات و ضوابط الزم در انتخاب و -ب

 برداری  بهرهو باال بردن کیفیت اجراء ارائه ضوابط مربوط به  -پ

بیرداری و نگهیداری از    نیازهیای نصیب، اجیرا، بهیره     تأمین پیشجانمایی، طراحی، محاسبه،  تبصره:

روهای متحرك باید طب  مقررات این مبحث انجام ویرد و ایین امیر    برقی و پیاده های  آسانسورها، پلکان

آوری جدید نخواهد بود مگر آنکه با اهیداف مقیررات شیامل ایمنیی، بهداشیت،       نافی نوآوری، ابتکار و فن

 دی مغایرت داشته باشد.آسایش و صرفه اقتصا

 بردحدود و دامنه کار -18-1-1

تعیداد، نیوچ،    ، جانمیایی، تعییین  انتخیاب موقعییت  کلیه ضوابط مربیوط بیه    این مبحث -18-1-1-1

لحیا  نمیودن نیروهیای وارده،     چگیونگی  ،نصباجرای محل نیازهای نصب،  ، ضوابط تأمین پیشطراحی

برقیی   کانبر نصب، آزمایش و تحویل انواچ آسانسور، پل نظارت عمومیها، ایمنی،  مشخصات فنی، حفاظت

 شود. را شامل می 2-3-3-39ذکر شده در بند  متحرك رو و پیاده

 :رو متحرك موضوچ این مبحث عبارتند از برقی و پیاده کانانواچ و کاربرد آسانسور، پل -18-1-1-2

 .2اتومبیل و برانکاردآسانسورهای کششی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا  -الف

 .3اتومبیل و آسانسورهای هیدرولیکی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد -ب 
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 ، کاربرد آسانسور کششی جهت حمل اتومبیل حذف شده است.51نویس سا  طب  پیش .2

 آسانسور هیدرولیکی جهت حمل اتومبیل حذف شده است.، کاربرد 51نویس سا  طب  پیش .1
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 .1مسافربر، پانوراما و آسانسورهای کششی و یا هیدرولیکی نماباز - پ

 .درجه 19های فلزی با زاویه شیب تا  برقی با پله  انواچ پلکان –ت 

 .ای های فلزی یا تسمه با پله متحرك هایرو پیاده - ث

و ضوابط مربیوط بیه    باشند ها و باالبرهای زیر مشمو  مقررات این مبحث نمی دستگاه -18-1-1-3

 المللی صورت ویرد. ها باید طب  استانداردهای معتبر بین کارویری این دستگاه ساخت و به

 و غیره. های باالبر، جرثقیل برجی )تاورکرین( باالبرهای ساختمانی نظیر وینچ -الف

های باالبر که بیه عنیوان معبیر     ها کاربرد دارند و کلیه دستگاه ناباالبرهایی که در خارج ساختم -ب 

هنگام اجیرای سیاختمان بیرای انتقیا       که ای شانه شوند نظیر باالبرهای دنده دائمی ساختمان تلقی نمی

 شوند. کارورفته می مصالح و غیره به

 .با کاربرد صنعتی(عموماً ) باالبرهای ضربدری یا قیچی - پ

 .(ر و ...، غذابَر)کتاب بَ آسانسورهای سرویس خاص - ت

 .سکوهای باالبر صندلی چرخدار و معلو  بر با حرکت قائم و یا مایل - ث

 عملکردی شبیه به آسانسور دارند.و باالبرهای مکانیزه خودروبر که  طبقاتی های پارکین  -ج

 .های باربر نوار نقاله - چ

و کلییه طراحیان،    بیوده آن قابیل اجیرا و الزامیی     ابیالغ مقررات ایین مبحیث از تیاریخ     -18-1-1-1

هیای   موظف به رعایت مقررات مربوطیه و حیداقل  و بازرسی مهندسان، مجریان، مالکان و مراجع کنتر  

 باشند. مندرج در این مبحث می

تیا  هیا   اخذ پروانه سیاختمان آن فرایند هایی که  کلیه ساختمانرعایت این مبحث برای  -18-1-1-8

 باشد. الزامی می ،این مقررات آغاز نشده استابالغ تاریخ 

، افیزایش  هروونه تغییر اساسی در ساختمان که منجر به توسعه سقحدر صورت ایجاد  -18-1-1-1

بیا  محاسیبات  وردد، الزم است در شرایط جدید طبقات، تغییر کاربری و یا تغییر محل آسانسورها  تعداد

 وردد.تکرار کلیه مقررات این مبحث درنظر ورفتن 

سیرعت آسانسیور   ییا  تغییرات اساسی در آسانسور که منجر به تغییر محل، ظرفییت و   -18-1-1-7

 ین مبحث انجام ویرد.امقررات وردد، باید با رعایت 

شیامل جزئییات کامیل موقعییت،     ، سیاختمانی  هیای  نقشیه اسناد، مدارك فنیی و  کلیه  -18-1-1-5

 بیردار  متحرك باید در اختیار کارفرما ییا بهیره   رو برقی یا پیاده کانعات و مشخصات فنی آسانسور، پلاطال

ها برای تأیید مسئو  امور سیاختمان در شیهرداری ییا هیر      آن از قرار ویرد تا ضمن نگهداری (یا هر دو)

 .ورددمقام قانونی دیگر ارائه 

ها اعما  و مدارك نگهیداری   باید در نقشهپس از تحویل آسانسور  تغییرایجاد هروونه   -18-1-1-1

 روز شوند. بهبراساس آن شده 
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 21 کلیات و تعاریف فصل اول: 

 

 ایا   و گاردد  اعماا   آنها در تغييراتی كارفرما، به متحرك روپياده و برقیپلکان آسانسور، تحویل از پس چنانچه
 سااتتمان  باردار  بهره یا و ذیربط مسئولي  باشند، داشته مجدد بررسی به نياز ملّی استانداردهاي مطابق تغييرات
 باه  شده نگهداري مدارك و اعما  هانقشه در تغييرات آن و اقدام مجدداً ایمنی بازرسی گواهی اتذ به نسبت باید
 :است زیر موارد شامل تغييرات ای  شمو  حوزه .شوند روز
 .شود اجرایی هاينقشه و فنی محاسبات در تغيير موجب كه تغييري گونه هر -
 مکاانيکی  كنناده كنتار   گيرها،ضربه طبقات، و كابي  درهاي قفل شامل اصلی ایمنی قطعات تعویض یا تغيير -

 .1غيره و ایمنی ترمز و سرعت

 

ضوابط و مقررات مندرج در این مبحث با ضوابط مندرج در سایر مباحث که  درصورتی -18-1-1-10

، نمایید تأمین ایمنیی ایجیاد   راستای که محدودیت بیشتری در ای  الزم است ضابقهتفاوت داشته باشد، 

 مالك عمل قرار ویرد.

رو متحرك باید دارای شناسنامه فنی و اطالعاتی بیوده و   برقی یا پیاده کانآسانسور، پل -18-1-1-11

اد بیه  با اسیتن بردار یا مراجع قانونی دیگر نماید.  فروشنده این اطالعات را به همراه تجهیزات تحویل بهره

 صورت خواهد پذیرفت.  بعدی قانونی ویری، و یا هروونه اقدام  این مدارك بازرسی، تحویل

روهیای   برقیی و پییاده   کیان کلیه آسانسیورها، پل  های ایمنی لوازم و تجهیزات و سیستم -18-1-1-12

 .دالمللی باشن باید مقاب  با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای معتبر بین ،متحرك

 تعاریف -18-1-2

هیای   دیگیر کیه بیا روش    یوزنیه تعیاد  و اجیزا    ً معموال ،ای است متشکل از کابین وسیله :آسانسور

 کند. جا می هبار یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جاب، مسافر ،مختلف

آسانسوری است کیه حرکیت    :2آسانسور کششی

و  3بکسیل   اصیقکاك بیین سییم   ایجاد نیروی آن بر اثر 

شیییار فلکییه کشییش، بییه هنگییام چییرخش آن، توسییط  

  آید. میبه وجود سیستم محرکه 

 

 

 

 
آسانسور کششی به طور کلی شامل کابین و  -الف-2-1-18شکل 

 وزنه تعادل

                                                                 
 51نویس سا  پیش .3

2. Traction Lift (In French Ascenseur) 

3. Wire Rope 
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 اجزای آسانسور -ب-2-1-18شکل 

 

 

  
 دو نوع فلکه کششی -پ-2-1-18شکل 



 25 کلیات و تعاریف فصل اول: 

 

  
 کششیهیدرولیکی و سانسور آ -ت-2-1-18شکل 

 
بوده  عامل حرکت کابین در این نوچ آسانسور سیلندر و پیستون هیدرولیکی :1آسانسور هیدرولیکی

 .وزنه تعاد  نیز باشددارای ممکن است و 

 

 به را هيدروليک مایع كه الکتروپمپ یک طریق از آن باالبري قدرت كه است آسانسوري :2آسانسور هيدروليكی

 .باشد غيرمستقيم یا مستقيم بصورت تواندمی كابي  به جک اتصا  .شودمی تامي  كند،می منتقل جک

 

  3 .كم كاربرد دارد هاي سرعتمعموال براي ارتفاعات كم و
 

 
                                                                 

1. Hydraulic Lift 
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 سانسور هیدرولیکیآ -ث -2-1-18شکل 

 

 
 و ریل کابین سانسور هیدرولیکیدو نوع آ -ج -2-1-18شکل 

 

 
 و کنترل کننده آسانسور (Power Unitشیر هیدرولیک، پمپ هیدرولیک )-چ-2-1-18شکل 

 
 تا زیر سقف چاه آسانسور را باالسري گویند.  كابي  توقفمحل فاصله قائم بي  كف باالتری   :1باالسری

 شود بينی می ای  فاصله براي جلوگيري از برتورد تعميركاران یا اجزاء فوقانی كابي  با سقف چاه پيش 

2 آید. هاي استاندارد بدست می آسانسور از جدو  ناسب با نوع و سرعتتو اندازه آن م
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