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 »بسمه تعالی «

  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
استانداردهاي ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  ( رسمی ) میباشد.

استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسـان مؤسسـه، صـاحبنظران مراکـز و مؤسسـات علمـی، پژوهشـی،        تدوین 

بـه  تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصـالح ملـی وبـا توجـه     

نی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکننـدگان ،مصـرف کننـدگان، بازرگانـان، مراکـز      شرایط تولیدي، ف

علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهاي دولتی باشد.پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع ذینفع واعضاي کمیسـیون هـاي فنـی    

پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ( رسـمی)   مربوط ارسال میشود و

  چاپ و منتشر می شود.

رسی پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بــر 

اسـاس  در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر 

  )) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.5مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((

ستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تـدوین اسـتانداردهاي ملـی ضـمن تــوجه بـه       مؤسسه ا

  شرایط کلی ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید.

ارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفـظ سـالمت و   مؤسسه استاند

ایمنی فردي وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را بـا تصـویب شـوراي    

اجباري نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجـه   عالی استاندارد

  بندي آنرا اجباري نماید.

ممیـزي و گـواهی    همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشـاوره، آمـوزش، بازرسـی،   

و  کنندکان سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سـازمانها 

د صـالحیت بـه آنهـا اعطـا     مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیی

تحقیقـات   نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلـزات گرانبهـا و انجـام   

  کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
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  پیشگفتار 
کـه توسـط    "هیدرولیکیآسانسورهاي  - دومو نصب آسانسور : قسمت  ر مقررات ایمنی ساختا "کمیسیون استاندارد  

ورخ مـ جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و خـودرو   دویست و بیست و سومین کمیسیون هاي مربوط تهیه و تدوین شده و در 
قانون اصالح قوانین و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و     3قرار گرفته است، اینک  به استناد بند یک ماده  صویب مورد ت  22/3/84

  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .  1371تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 
نی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، اسـتاندارد هـاي ملـی    براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهاي ملی و جها

ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصالح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگـام  
سـتاندارد هـاي ملـی ایـران بایـد      تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابر این براي مراجعه به ا

  همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد . 
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجـود و نیازهـاي جامعـه ، در حـد امکـان بـین ایـن        

  شرفته هماهنگی ایجاد شود . استاندارد و استاندارد هاي بین المللی و استاندارد هاي ملی کشورهاي صنعتی و پی
  منبع و ماخذي که براي این استاندارد بکار رفته است به شرح زیر می باشد : 

DIN   EN 81- 2 (2000) 
Safety rules for the construction and instalation of lifts  

 Part 2: Hydraulic lifts  
  



  مقدمه        0
  کلیات   1 – 0  

مسافري است با این  هدف که افراد و اشیا ء  -باريو  د تعریف قوانین ایمنی مربوط به آسانسورهاي مسافربرموضوع این استاندار
نگهداري  و عملکرد اضطراري  عملیات در برابر حوادث احتمالی  که خود استفاده کننده مسئول آنها است ویا  ناشی از 

  آسانسورها میباشد,  ایمن شوند.
 درباره جنبه هاي متفاوت حوادث احتمالی آسانسور در زمینه هاي زیر انجام شده است :مطالعه اي  2 - 1  – 0
  خطرات احتمالی ناشی از  : 1– 2 -1 -0

  ؛ 2بریده شدن –الف   
 ؛3تصادم و فشردگی –ب   
  ؛ 4سقوط –پ   
  ؛ 5ضربه، برخورد –ت   
  ؛ 6گیر افتادن –ث   
  ؛ 7آتش –ج   
  ؛ 8برق گرفتگی –چ   

  ؛9آسیب  مکانیکی  - 1                                      
  ؛10فرسودگی   - 2  خرابی مواد به دلیل :    –ح   
  ؛ 11خوردگی  - 3                                      

  : عبارت اند از مین شودأاشخاصی که ایمنی آنها باید ت   2 -2 -1 - 0  
  ؛استفاده کنندگان  -الف 
  ؛کا رکنان تعمیر و نگهداري  بازرسا ن و -ب  
  .اشخاص خارج از چاه آ سانسور ، موتور خانه و اتاق فلکه ( در صورت وجود ) -پ  

  : عبارت اند از مین شودأاشیایی که ایمنی آ نها باید ت   3 – 2 – 1 – 0
  ؛بار هاي داخل کابین  -الف 
  ؛اجزاء نصب آسانسور  –ب 
  .ساختمان محل نصب آسانسور   -پ 

   اصول  2 – 0
  در تدوین این استاندارد اصول زیر بکار گرفته شده اند :

                                                           
2 - Shearing  
3 - Crushing 
4 - Falling 
5 -  Impact 
6 - Trapping 
7 - Fire 
8 - Electric shock 
9 - Mechanical damage 
10 - Wear 
11 - Corrosion 



قوانین فنی عمومی  در موارد الکتریکی ، مکانیکی و یا ساختمانی و   همۀ به تکرار این استاندارد    1 -2 – 0
نظر میرسد اما به دلیل ویژگیها و نوع بهره برداري خاص از آسانسور ب .پردازدهمچنین حافظت در برابر آتش  نمی 

  باشد. و سختگیرانه تري داراي شرایط دقیقتر  می تواند استساختمان در قسمتی که داراي  آسانسور 
این استاندارد تنها به بیان الزامات ایمنی ضروري براي آسانسور نمی پردازد بلکه عالوه بر آ ن حداقل قواعد     2 – 2 – 0

مطرح مینماید . البته ممکن است  الزامات  دیگري در مورد  ساخت  نصب آسانسور در سازه و یا ساختمان ها را نیز
  ساختمان ها وجود داشته باشد که نباید نادیده گرفته شود .

بطور نمونه، بندهایی که در آنها حداقل ارتفاع موتور خانه ، اتاق فلکه و ابعاد درهاي دسترسی به آ نها تعریف شده، ممکن  
  است تغییر یابند .

  شکل قطعات بگونه اي باشد که جابجایی آنها با دست مشکل باشد،  آنها باید : و یادر صورتیکه وزن ، اندازه     3 – 2 – 0
  مجهز به اتصاالتی براي وسایل باالبرنده باشند, یا ؛  –الف 
  ده ) ؛طوري طراحی شوند که قابلیت وصل به این اتصاالت را داشته باشند, ( مثالً توسط سوراخهاي رزوه ش  –ب 
  وسیلۀ باالبر استاندارد را بتوان به سادگی به آن متصل نمود.یک یا بگونه اي شکل داده شده باشند که  –پ 
الزم  حدامکان فقط به بیان الزامات مواد و تجهیزاتی که براي تأمین کارکرد ایمن آسانسورتا این استاندارد      4 - 2 - 0

  میپردازد. است ,
  بین تهیه کننده و مشتري براي توافق در موارد زیر باید انجام شده باشد:مذاکرات    5  – 2 – 0

   ؛نوع کاربري آسانسور –الف 
   ؛شرایط محیطی  -ب 
   ؛مسائل مهندسی ساختمان –پ 
  جنبه هاي دیگر مربوط به محل نصب. –ت 

  فرضیات      3 – 0 
یک آسانسور نصب شدة  کامل,  در   ه ازهر قطع از  کن ناشیدر این استاندارد قوانینی تدوین شده اند که در آنها  خطرهاي مم

  نظر گرفته شده است .
  اجزاء باید :    1 – 3 – 0

مطابق با ضوابط و قواعد مهندسی و کدهاي محاسباتی طراحی شده باشند و همچنین همۀ موارد عیب نیز در   -الف 
  نظر گرفته شده باشند؛

  نقص داشته باشند ؛ ساختار مکانیکی و الکتریکی بدون  -ب 
  از مواد با مقاومت کافی و کیفیت مناسب ساخته شده باشند ؛  -پ 
  بدون عیب باشند ؛  -ت 

  از مواد مضري مانند آزبست نباید استفاده شود . 
گی قطعات باید به خوبی مورد تعمیر قرار گیرند و شرایط کارکرد خوبی داشته باشند، بطوري که علیرغم فرسود     2 – 3 – 0

  ابعاد مورد نیاز حفظ شوند.
قطعات باید بگونه اي انتخاب و نصب شوند که اثرات محیطی قابل پیش بینی و شرایط کاري خاص در عملکرد      3 – 3 – 0

  ایمن آسانسور خللی وارد نکند .
%  ظرفیت 100از صفر تا  طراحی قطعات تحت بار باید بگونه اي باشد که کارکرد ایمن آسانسور براي بار هاي      4 – 3 – 0

  تضمین شده باشد ., اسمی 



که با تمامی شرایط این  12طبق الزامات این استاندارد نیازي نیست که امکان عیب در یک وسیله ایمنی برقی     5 – 3 – 0
  درنظر گرفته شود . ,استاندارد مطابقت دارد 

استفاده از آسانسور به دلیل بی دقتی هاي غیر عمدي و  استفاده کننده باید در برابر خطراتی که در هنگام  6 – 3 – 0
  اشتباه خودش پیش می آید حفاظت شود.

در موارد بخصوصی استفاده کننده ممکن است بی احتیاطی کند. امکان انجام دو بی احتیاطی  و یا  استفاده  7 – 3 – 0
  نادرست  از دستورالعمل ها, بطور همزمان, در نظر گرفته نمیشود.

غیر  عمداًاگر در حین نگهداري و تعمیرات یک وسیلۀ ایمنی که معموالً در دسترس استفاده کننده نیست       8 – 3 – 0
نباشد ، باید تمهیدات دیگري براي اطمینان از  وجود نداشته  براي کارکرد  ایمن آسانسور تضمینی فعال شود ، بطوري که دیگر 

  در نظر گرفته شود .  ,نگهداري و تعمیراتایمنی استفاده کننده در دستورالعمل هاي 
  فرض می شود که پرسنل نگهداري و تعمیرات تعلیم دیده هستند و بر طبق دستورالعمل ها کار می کنند .

  مقادیر زیر بکار برده میشوند: ,براي نیرو هاي افقی       9 – 3 – 0
  نیوتن ؛  300   نیروي استاتیک :  –الف 
  نیوتن.  1000   : نیروي حاصل از ضربه –ب 

  این مقادیر در واقع معادل نیروهایی میباشند که یک  شخص می تواند اعمال کند. 
بجز مواردي که در فهرست زیر آمده است, یک وسیله مکانیکی که خوب ساخته شده و منطبق بر        10 – 3 – 0

  که خطر آفرین باشد . این  استاندارد میباشد، بدون امکان تشخیص قبلی به حدي خراب نخواهد شد
  عیب هاي مکانیکی زیر در نظر گرفته می شود :     

  قطع شدن سیستم آویز ؛ –الف 
  قطع  و یا شل شدن تمامی اتصاالت طنابهاي فوالدي کمکی، زنجیرها و تسمه ها ؛ –ب 
  ترکیدگی و قطع شدن سیستم هیدرولیک ( بغیر از جک ) ؛ –پ 
  ولیک ( شامل جک ).نشتی هاي کوچک در سیستم هیدر –ت 

از حد  تمهیداتی براي جلوگیري از سقوط آ زاد و حرکت به سمت پایین کابین با سرعت بیش        11 – 3 – 0
مجاز در نظر گرفته شده است . سقوط کابین به این گونه ، از پایین ترین سطح توقف پیش از آنکه کابین به ضربه گیر(ها) بر 

  خورد کند قابل قبول میباشد .
رخ ندهد فرض می شود  که سرعت رو به پایین کابین با  10 – 3 – 0در صورتیکه هیچکدام از عیب هاي    12 - 3 – 0

  %   از سرعت اسمی آن باالتر نرود .8هر باري ( حداکثر تا بار اسمی ) بیشتر از   
ري, بدون تأخیر پاسخ سازمان دهی ساختمان به گونه اي فرض میشود که به تماسهاي اضطرا        13 – 3 – 0

  ) . 5 – 2 – 0مؤثري داده می شود ( 
  تمهیداتی براي باال کشیدن تجهیزات سنگین پیش بینی شده است .       14 – 3 – 0
براي اطمینان از درست کار کردن تجهیزات موتور خانه با توجه به حرارت تولید شده توسط این        15 – 3 – 0

  درجۀ سانتیگراد حفظ میشود . 40تا  5موتور خانه  بین   تجهیزات ، فرض میشود که دماي
در آسانسورهایی که بمنظور جلوگیري از حرکت رو به پایین با سرعت بیش از حد مجاز داراي شیر        16 – 3 – 0

ر محاسبه د 13محدود کننده یا شیر محدود کننده یک راهه میباشند,  سرعت برخورد کابین بر روي ضربه گیر ها و یا  پاول 
smVdها  باید معادل با سرعت رو به پایین  /)3,0(   در نظر گرفته شود . +

                                                           
12 - Electrical safety device 
13 -  Pawl device 



مسافري که کابین آنها با توجه به ظرفیت اسمی ، داراي مساحت  -در مورد آسانسور هاي باري         17 – 3 – 0
امل کابین با مسافران ، نباید موجب بروز می باشد،  پر شدن ک ) 1 – 1جدول ( مفید بیشتري از مقادیر تعریف شده در 

  وضعیت خطرناکی شود  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیدرولیکیآسانسورهاي  - دومو نصب آسانسور : قسمت  ر مقررات ایمنی ساختا
  

  هدف و دامنۀ کاربرد    1
هیدرولیکی جدید که بصورت دائمی هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات ایمنی نصب و ساختار آسانسورهاي 

نصب شده اند و طبقات بارگیري مشخصی دارند، میباشد . کابین این آسانسورها براي انتقال مسافران و یا مسافران به 
همراه بار طراحی شده که توسط جک ها، طناب ها و یا زنجیرها آویزان میشود و در بین ریل هاي راهنما که از  راستاي  

  درجه  انحراف ندارند، حرکت میکند .  15 عمودي بیش از



عالوه بر الزامات این استاندارد در حالت خاص الزامات تکمیلی نیز باید در نظر گرفته شود ( از قبیل شرایط    2 – 1
محیطی قابل انفجار و یا شرایط آ ب و هوایی شدید و یا شرایط زمین لرزه و یا شرایط مربوط به انتقال کاالهاي خطر 

  و غیره ... ) . ناك 
  این استاندارد شامل موارد زیر نمی باشد :    3 – 1

  ؛ 1– 1آسانسور هاي رانشی  بغیر از موارد ذکر شده در بند  –الف 
بطوریکه فضاي موجود در آنها اجازه آنرا  14نصب آسانسور هاي هیدرولیکی در ساختمان هاي موجود –ب 

  نمی دهد؛
پیوست صویب رسیدن این استاندارد بر روي آسانسور صورت گرفته ( مهمی که قبل از به ت 15اصالحات –پ 
  را ببینید )؛ ث
، آسانسورهاي 16وسایل باالبر از قبیل آسانسور هاي معدن، آسانسورهاي تئاتر، وسایل با  قفسۀ خود کار –ت 

ر هاي ، آسانسور ها و باالبرهاي کارگاهی براي ساختمان سازي و مکان هاي کاري عمومی ، باالب17پرشی
  کشتی ، سکو هاي اکتشاف و حفاري در دریا و وسایل نگهداري و ساخت؛

  درجه باشد؛ 15نصب هایی که انحراف ریل هاي  راهنما از راستاي عمودي در آنها بیش از  –ث 
  آسانسورها ؛       18ایمنی در هنگام نقل و انتقال، نصب ، تعمیرات و پیاده سازي -ج  
  . متر بر ثانیه  1ک با سرعت اسمی بیش از آسانسور هاي هیدرولی  –چ 

  با این وجود از این استاندارد  میتوان بعنوان پایه و اساس مؤثري استفاده نمود .   
  صدا و ارتعاشات به دلیل اینکه تأثیري در استفاده ایمن از آسانسور ندارند در این  استاندارد در نظر گرفته نمی شوند .

سـوزي نمـی    ر گیرنده شرایط اضافی مورد نیاز براي استفاده از آسانسور در شرایط آتـش این استاندارد در ب  4 – 1
  باشد . 

   الزامی   مراجع  2
بدین ترتیب آن مقررات جزئـی از   .استاندارد به آنها ارجاع داده شده است مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این 

این مدارك  ها و تجدیدنظرهاي بعدي نظر، اصالحیه تجدید یا راجع داراي تاریخ چاپ ود. در مورد منمیشو این استاندارد محسوب
ها و تجدیـدنظرهاي مـدارك    موردنظر نیست. با این وجود بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه

 و یاتجدیـدنظر، آخـرین چـاپ و یاتجدیـدنظر آن مـدارك     الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ 
  رجاع داده شده مورد نظر است. االزامی 

  از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است : دهاستفا 
  استانداردهاي ملی  

  عاش (سینوس).آزمون  : ارت –:  آزمون هاي محیطی   قسمت دوم : آزمون ها  1307-6استاندارد ملی ایران  به شمارة  
 آزمون تغییرات دما –آزمون هاي محیطی   قسمت دوم : آزمون ها   1307-14استاندارد ملی ایران  به شمارة  

 – 5قسـمت   –) مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضـعیف  1381( 4835-5-1  استاندارد ملی ایران  به شمارة  
 ول وسایل فرمان مدار الکترومکانیکیقسمت ا  –وسایل مدار فرمان و اجزاء قطع و وصل 

 ) ایمنی تجهیزات رایانه اي  1381( 5233استاندارد ملی ایران  به شمارة   

                                                           
نو در نظر گرفته  منظور ساختمان هايي است كه پيش از اقدام به نصب آسانسورها وجود داشته اند. ساختماين كه ساختار داخلي آن جتديد شده باشد يك ساختمان  -  14

  ميشود.
15 - Modifications 
16 - Automatic caging 
17 - Skips 
18 - Dismantling of lifts 



قسمت اول :  –:  هماهنگی عایق بندي براي تجهیزات در سیستم هاي ولتاژ پایین  6205 -1استاندارد ملی ایران  به شمارة 
  اصول، آزمون ها و الزام ها،    

  
 

 CENECENELEC Standards 
    
 
   EN 294    1992      Safety of machinery - Safety distances to prevent                            

                       danger zones being reached by the upper limbs 
 
EN 1050                     Safety of machinery - Principles for risk assessment 
 
EN 10025              Hot rolled products of non alloy structural steels – 
                                   Technical delivery conditions      

   EN  50214                    Flexible cables for lifts 

   EN 60068-2-6        Environmental testing - part 2 : Tests - Test Fc :  Vibration  
                                       (sinusoidal)  
 
   EN 60068-2-27       Basic environmental testing procedures - part 2 :   Tests -    
                                       Test  Ea and guidance : Shock  

      
        EN 60068-2-29            Basic environmental testing procedures -  Part 2  :  Tests –    
                                            Test  Eb and  guidence : Bump 
 

   EN 60249-2-2     Base materials for printed circuits - Part 2 : Specifications    
- Specification N ْ 2  :  Phenolic cellulose paper copper –  
clad laminated sheet، economic quality                   

         EN 60249-2-3          Base materials for printed circuits - Part 2 : Specifications    
                                              - Specification  N ْ 3   : Epoxyde cellule paper copper-clad  
                                              laminated sheet of defined flammability (vertical burning  
                                             test) 

  
    EN 60742        Isolating transformers and safety isolating transformers –  
                                         Requirements 

         
         EN 60947-4-1          Low - voltage switchgear and controlgear - Part 4 :   
                                              Contactors and motor – starters - section 1 :    
                                            Electromechanical contactors and motor - starters 

    
    EN 60947-5-1          Low - voltage switchgear and controlgear - Part  5 :  
                                         Control circuit  devices and switching elements - section  
                                         1: Electromechanical control circuit devices 

               
               EN 60950           Safety of information technology equipment، including    
                                                   electrical  business equipment 

      
     EN 62326-1       Printed boards - Part 1 : Generic specification 
      
     EN 1201-5   1998        Electromagnetic compatibility - Product  family standard   
                                          for lifts ، escalators and passenger conveyors - Emission 
 
     EN 12016   1998     Electromagnetic compatibility - Product family standard   



                                         for lifts ،  escalators and passenger conveyors - Immunity 
   
     prEN 81-8  1997      Fire resistance tests of lift landing doors - method of test  
                                         and  evaluation.  IEC Standards 
 
   IEC 60664-1      Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part 1 : Principles، 

requirements and tests 
 

   IEC 60747-5          Semiconductor devices - Discrete devices and  integrated circuits – Part 5 :  
Optoelectronic devicesCENELEC Harmonization Documents     

 
              HD 21.1 S3           Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to  
                                               and including 450/750 V - Part 1 : General requirements 

 
    HD 21.3 S3   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - 

Part 3 : Non-sheathed cables for fixed wiring 
 
 HD 21.4 S2   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - 

Part 4 : Sheathed cables for fixed wiring 
 
 HD 21.5 S3       Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and      
                                  including  450/750 V - Part 5 : Flexible cables (cords) 

  
  HD 22.4 S3       Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4 :  Cords 

and flexible cables 
 
 HD 214 S2       Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid 

insulating materials under moist conditions 
 
 HD 323.2.14 S2      Basic environmental testing procedures - Part 2 : Tests - Test   N : Change of 

tempreature    
 
 HD 360 S2                Circular rubber insulated lift cables for normal use 
 
 HD 384.4.41 S2      Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - chapter 41:  Protection 

against electric shock 
 
 HD 384.5.54 S1       Electrical installations of buildings - Part 5: selection   
                                    and erection  of  electrical equipment - chapter 54 :  
                                    Earthing arrangements and protective conductors 

   
    HD 384.6.61 S1       Electrical installations of buildings - Part 6 : verification 
                                        - Chapter 61: lnitial verificationISO Standards 
 

ISO 1219-1    1991    Fluid power systems and components- Graphic symbols and circuit diagrams – Part 
1 : Graphic symbols 

 
   ISO 6403                  Hydraulic fluid power – Valves controlling flow and  
                                     Pressure –Test methods 
 
    ISO 7465     1997     Passenger lifts and service lifts –Guide rails for lifts   and counterweights – T type      

  

اصطالحات و تعاریف    3  

  حات ویا واژه ها با تعاریف زیر بکار میرود:طالر این استاندارد  اصد



  19مسافري -آسانسور باري      1 – 3
  ل به همراه افراد صورت می گیرد این عم آسانسوري است که عمدتاً براي حمل  و نقل کاال طراحی شده است و معموالً

  20آسانسور با عملکرد غیر مستقیم      2 – 3    
و  یا سیلندر از طریق سیستم هاي آویز ( زنجیر ها 21یدرولیکی است که در آن پیستونآسانسور ه

  بین و یا قاب آن متصل شده باشندطناب ها ) به کا
  22آسانسور با عملکرد مستقیم     3 – 3

  به کابین و یا قاب آن متصل میشود . آسانسور هیدرولیکی است که در آن پیستون یا سیلندر مستقیماً
  23آسانسور هیدرولیکی     4 – 3

آسانسوري است که در آن قدرت باالبري از طریق یک الکتروپمپ که مایع هیدرولیک را به جک منتقل میکند، تأمین 
میگردد . اتصال جک به کابین می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد . (ممکن است ترکیبی از موتورها و 

  ه قرار گرفته باشد. )پمپ ها و یا جک ها مورد استفاد
  24استفاده کننده     5 – 3 

  شخصی است که از خدمات آسانسور استفاده می کند .
   25اتاق فلکه     6 – 3

 و تجهیزات الکتریکی و وسایلی از قبیل گاورنر دارندو فلکه ها در آن قرار  اتاقی است که در آن سیستم محرکه قرار ندارد
  . دنمی تواند در آن قرار گیر

  
  
  26بار اسمی ( ظرفیت مفید )    7 – 3

  .اندآن انتخاب و ساخته شده مبناي میزان باري است که تجهیزات آسانسور بر 
  27فضاي باال سري    8 – 3

  باال ترین طبقۀ توقف آسانسور تا زیر سقف چاه قرار دارد.کف قسمتی از فضاي چاه که بین 
  28ترمز ایمنی    9 – 3

توسط سیستم  گاورنر، در لحظۀ افزایش سرعت بیش از حد مجاز فعال شده و با قفل شـدن  وسیله اي مکانیکی است که 
  بر روي ریل هاي  راهنماي کابین یا وزنۀ تعادل آنها را متوقف می نماید .

  29تدریجی  ایمنی  ترمز   10 – 3
دین ترتیب موجب شـتاب  نوعی ترمز ایمنی است که سیستم آن با اعمال اصطکاك روي ریل هاي راهنما عمل نموده و ب

  منفی تعریف شدة کمتري می گردد. همچنین نیروهاي وارد روي کابین و وزنۀ تعادل را در مقدار مجاز محدود مینماید. 
  30 ترمز ایمنی گیره اي    11 – 3

                                                           
19 - Goods passenger lift  
20 -  Indirect acting lift 
21 - Ram 
22-  Direct acting lift                  
23 - Hydraulic lift 
24 - User 
25 - Pulley room 
26 - Rated   load 
27 - Head room 
28 - Safety gear 
29 - Progressive safety gear 
30 - Clamping device 



در هـر   را آن  شـده و  وسیله اي است مکانیکی که در هنگام فعال شدن موجب توقف کابین در حرکت به سـمت پـایین  
  جلوگیري میکند.  خزشقطه از مسیر حرکت ساکن نگه میدارد و از ادامۀ ن

  31ترمز ایمنی لحظه اي     12 – 3
نوعی ترمز ایمنی است  که با قفل شدن تقریباً آنی روي ریل هاي  راهنما باعث توقف کابین و یا وزنۀ تعادل ( بـا شـتاب   

  منفی بسیار زیاد ) می شود .
  32اي با اثر ضربه گیر ترمز ایمنی لحظه    13 – 3
که با قفل شدن تقریباً آنی روي ریل هاي  راهنما عمل می کند ولی واکنش در کابین یـا وزنـۀ   است نوعی ترمز ایمنی   

  تعادل ، بوسیلۀ ضربه گیر تعدیل می شود .
  33جک    14 – 3

  ی دهد.مجموعه اي از یک سیلندر و یک پیستون است که تشکیل یک وسیلۀ حرکت هیدرولیکی را م
  34 طرفهجک یک     15 – 3

جکی است که در آن عمل جابجایی از یک طرف با فشار مایع و از سمت دیگر تحت تأثیر  نیروي جاذبۀ زمین صورت می 
  گیرد .

  35چاه     16 – 3
و سقف (در صورت وجود) حرکت می کند . این فضا معموالً به کف چاهک ، دیوار ها  فضایی که در آن کابین و وزنۀ تعادل

  چاه محدود میباشد.
   36چاهک    17 – 3

  بخشی از چاه است که در زیر پایین ترین ایستگاه آسانسور قرار دارد .
 37حداقل  بار گسیختگی طناب فوالدي    18 – 3

حاصل ضرب مربع قطر اسمی طناب فوالدي ( بر حسب میلیمتر مربع ) و مقاومت کششی اسمی سیم ها ( بر حسب 
  تر مربع ) و یک ضریب متناسب با نوع ساختار طناب هاي فوالدي میباشد.نیوتن بر میلیم

  38ریل هاي  راهنما    19 – 3
  اجزایی صلب هستند که براي هدایت کابین و یا وزنۀ تعادل (در صورت وجود) تعبیه می شوند .

  39زنجیرة ایمنی الکتریکی    20 – 3
  صل میباشند.تمامی وسایل برقی ایمنی که به یکدیگر بطور سري مت

 40سرعت اسمی      21 – 3
smر حسب متر بر ثانیه (ب   V کابینعبارت است از سرعت     آن ساخته شده اند :مبناي )، که تجهیزات بر /

     mV  =  سرعت اسمی رو به باال بر حسب متر بر ثانیه؛  
      dV =  سرعت اسمی رو به پایین بر حسب متر بر ثانیه ؛  
 sV    = مقدار ماکزیمم هر کدام از سرعت هاي اسمی mV و dV  بر حسب متر بر ثانیه.  

                                                           
31 -  Instantaneous safety gear 
32  - Instantaneous safety gear with buffered effect 
33  - Jack 
34 -  Single acting jack 
35  - Well 
36 - Pit 
37 - Minimum breaking load of  a  rope 
38 - Guide rails 
39-  Electric safety chain 
40 - Rated speed 



  41سیستم ضد خزش الکتریکی   22 – 3
  که از خطر خزش کابین جلوگیري میکند .است تی ترکیبی از تمهیدا

  42سیستم محرکۀ آسانسور    23 – 3
سیستمی است که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت باز می دارد و از پمپ و موتور پمپ و شیر هاي کنترل 

  تشکیل شده است .
 43شیر ترکیدگی   24 – 3

ناشی از  افزایش جریان سیال از یک مقدار مشخص و در جهتی که از افت فشار  به صورتی است که طراحی این شیر 
  قبل تعیین شده است، موجب بسته شدن خودکار آن  شود.

  44شیر جهت پایین   25 – 3
 یدرولیکی است، که پایین رفتن کابین از طریق آن کنترل می شود.هبا کنترل الکتریکی  در یک مدار  شیري

   45شیر دستی   26 – 3
  جریان و یا قطع آن گردد .برقراري ت از یک شیر دو راهه با عملکرد دستی که از هر دو طرف می تواند موجب عبارت اس

   46شیر فشار شکن ( شیر اطمینان )    27 – 3
  شیري است که درصورت افزایش فشار با خارج کردن سیال، فشار را در یک حد تعیین شده نگه میدارد. 

 47شیر محدود کننده    28 – 3
  به یکدیگر متصل می شوند .  ،شیري است که ورودي و خروجی آن از طریق یک مجراي عبور محدود شده

  48شیر یک طرفه  29 – 3    
  را می دهد .  سمتیک  ازجریان برقراري  شیري که فقط اجازة

  49شیشۀ الیه دار    30 – 3
 الستیکی به یکدیگر متصل شده اند یک الیه نازك پترکیبی است از دو یا بیشتر الیه شیشه اي که هر کدام از آنها توسط 

  50طناب ایمنی    31 – 3
طناب فوالدي کمکی است که به کابین و یا وزنۀ تعادل متصل می گردد تا در هنگام سرعت  بیش از حـد  مجـاز و یـا قطـع     

  سیستم آویز، ترمز ایمنی را فعال  سازد .
  51(یا کابل فرمان)کابل  متحرك    32 – 3

  گفته می شود . می گیرد،ل  قابل انعطاف که بین کابین و یک نقطۀ ثابت قرار به کاب
  52کابین (اتاقک)      33 – 3     
 .کند جابجا می را ها (یا هر دوي آنها)که شبیه اتاقک بوده و مسافران ویا باراست بخشی از آسانسور      

  53گاورنر    34  - 3
                                                           

41  - Electric anti-creep system 
42 -  Lift machine 
43- Rupture valve 
44 - Down direction valve 
45 - Shut-off valve 
46 - Pressure relief valve 
47 - Restrictor 
48 - Non- return valve 
49 - Laminated glass 
50 - Safety rope 
51 - Traveling cable 
52 -  Car 
53 - Over speed governor 



و در   ،موجـب توقـف آسانسـور شـده    ، حد مجاز برسـد دلیل به سرعتی بیش ازوسیله اي است که وقتی آسانسور به هر  
  . را بکار میاندازدسیستم ترمز ایمنی  صورت نیاز 

  54گیر  ضربه    35 – 3 
با استفاده از فنر یا سیال  در انتهاي مسیر حرکتیا وزنۀ تعادل  و ناگهانی کابین توقفاز  جلوگیري براي استي وسیله ا 

  .ر)(یا موارد دیگ
  55قاب یا یوك    36 – 3

چهارچوبی فلزي است که کابین یا وزنه هاي تعادل را جابجا نموده و به سیستم آویز متصل می گردد . این قاب ممکـن  
  است با دیوارهاي کابین یک پارچه باشد .

  56فشار بار کامل   37 – 3
ند وارد میشود و در حالتیکه کابین با بار اسـمی  به جک متصل ا مقدار فشار استاتیکی است که به لوله هایی که مستقیماً

  در باال ترین طبقۀ توقف ساکن قرار گرفته.
  57محافظ پا ( سینی زیر در )   38 – 3

  قسمتی از صفحۀ قائم بالبۀ شیب داري است که در زیر آستانۀ درب طبقه یا ورودي به کابین نصب میشود .
  58محدود کنندة یک راهه    39 – 3

  یک سمت را می دهد و در سمت دیگر عبور جریان را  محدود میکند . اززة جریان آزاد سیال شیري که اجا
  59مساحت مفید کابین   40 – 3

اندازة مساحت کابین که در ارتفاع یک متر باالتر از کف کابین بدون احتساب فضایی که دستگیره ها اشغال میکنند، می 
  باشد .

  60مسافر   41 – 3
  انسور و در کابین جابجا می شود .شخصی است که با آس

  61منطقۀ باز شدن قفل    42 – 3
منطقه اي است در باال و پایین سطح توقف که وقتی کف کابین درآن منطقه باشد ، درهاي مربوطه قابلیت باز شدن از 

  حالت قفل را میابند .
  62موتور خانه   43 – 3

  تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند.اتاقی است که ماشین یا ماشین هاي سیستم محرکه و یا 
 63پاول وسیلۀ  44 – 3

وسیله اي مکانیکی است براي متوقف ساختن کابین وقتی بطور خود بخودي به طرف پایین می رود و آن را بر روي نگه 
  دارنده هاي ساکن بطور ثابت نگه میدارد .

  64وزنۀ تعادل  45 – 3
  از جرم کابین  موجب صرفه جویی در انرژي میشود.جرمی است که با متعادل نمودن تمام یا بخشی 

                                                           
54 - Buffer 
55 - Sling  
56 - Full load pressure 
57  - Apron 
58 - One way restrictor 
59 - Available car area 
60 - Passenger 
61 - Unlocking zone 
62 -  Machine room 
63 - Pawl device 
64 - Balancing weight 



 65هم سطح سازي    46 – 3 
  عملی است که بمنظور افزایش دقت تراز بودن کف کابین  با کف طبقه در هنگام توقف، انجام  می پذیرد.

  66هم سطح سازي مجدد   47 – 3
بماند ،  در طول بار گیري یا تخلیه هم تراز بعد از توقف آسانسور ، براي آنکه سطح توقف در صورت لزوم عملی است که  

  انجام می گیرد .
  67 یکاها و نمادها    4
  یکاها      1 – 4

  در این استاندارد استفاده شده است . SIاز یکا هاي بین المللی سیستم 
    نمادها   2 – 4
  نماد ها در فرمول هاي مربوطه تعریف شده اند .  

 چاه آسانسور       5
  ط عمومی شرای    1 – 5
  الزامات این بند مربوط به چاه هایی است که  داراي یک یا چند کابین  آسانسور،  می باشند .        1 – 1 – 5
  وزنه تعادل و کابین آسانسور باید در یک چاه قرار گیرند .      2 – 1 – 5
ارد باشد . آنها ممکن است به جک هاي مربوطه به یک آسانسور باید در همان چاهی که کابین قرار د       3 – 1 – 5

  داخل زمین و یا فضاهاي دیگر امتداد یابند .

  چاه  68پوشش   2 – 5
  آسانسور باید با استفاده از تمهیدات زیر از محیط پیرامون خود جدا شده  باشد:        1– 2 – 5 

  دیوارها ، سقف و کف ؛ -الف 
  یا یک فضاي کافی. –ب 

  پوشیده  چا ه هاي کامالً   1 – 1 – 2 – 5
در بخش هایی از ساختمان که الزم است چاه آسانسور در جلوگیري از گسترش آتش ( در صورت  بروز آتش سوزي ) 

  نقشی داشته باشد ، چاه باید با دیوار هاي بدون روزنه ، کف و سقف کامالً پوشانده شده باشد .
  ند از :ا تنها جاهاي باز مجاز ، عبارت

  ات ؛الف ) محل نصب در هاي طبق
  ب ) محل نصب در هاي بازرسی و اضطراري چاه و دریچه هاي بازرسی ؛

  پ ) دریچه هاي خروج گاز و دود ناشی از آتش سوزي ؛
  ت ) روزنه هاي تهویه ؛

  ث ) بازشوهاي الزم براي کار آسانسور بین چاه و موتورخانه یا اتاق هاي فلکه ؛
  . 6 – 5ها بر طبق بند ج ) قسمتهاي باز موجود درجدا کنندة بین آسانسور 

                                                           
65 - Leveling            
66 -  Re- leveling 
67 -Units  &  Symbols  
68 -Enclosure 



  چاه ها ي نیمه پوشیده    2  - 1 – 2 – 5
چنانچه الزم نباشد که چاه آسانسور نقشی در جلوگیري از گسترش آتش به سایر طبقات داشته باشد ، همانند 

پوشیده  در گالري ها ، تاالرهاي مرکزي،  ساختمان هاي برج وغیره ، الزم نیست چاه آسانسور کامالً 69آسانسورهاي نمادار
  باشد و موارد زیر در آنها باید رعایت شوند :

اندازه اي باشد تا از عبور و دسترسی  به  الف : ارتفاع دیوا ره ها در جا هاي قابل دسترس براي افراد عادي ، باید
  افراد جلو گیري کند، تا این اشخاص:

  توسط قسمت هاي متحرك آسانسور در معرض خطر نباشند ؛ -
تن به قطعات داخل چاه به طور مستقیم یا با وسایل دستی خود  در کارکرد ایمن با دسترسی داش -

  آسانسور اختاللی ایجاد ننماید .
  باشد، کافی فرض می شود، به این صورت که :  2و 1شکل    اگرارتفاع مطابق

  ؛متر در طرف درب طبقه   3ر50  ارتفاع حداقل  - 1
متر از قسمتهاي  0ر  5 0 یگر ، با فاصلۀ افقی حداقلمتر از سمتهاي د  2ر5 0ارتفاع حداقل – 2

   .متحرك آسانسور
متر می تواند  2ر50متر بیشتر باشد ، مقدار 0ر5 0  متهاي متحرك ازسدر صورتیکه فاصله تا ق
  کاهش یابد .  متر 2ر 0در فاصلۀ افقی ،  متر برسد 1ر1 0بتدریج به مقدار حداقل

  د ؛دیواره ها باید بدون منفذ باشن -ب 
را  )1شکل (متر از لبۀ طبقات، راه پله ها یا سکوها فاصله داشته باشند. (   0ر15دیواره ها باید حداکثر  -پ 

  ببینید ).
بند باید شرایطی فراهم شود که  از تداخل کار آسانسور با کار تجهیزات دیگر ساختمان جلوگیري شود.(  –ت 
  را ببینید .) پ-3- 1- 16  و بند ب-5-8

)، به عنوان مثال را ببینید  3-3-0بند دات ویژه اي براي آسانسورها ي نمادار خارج از ساختمان (تمهی -ث 
  آسانسورهایی که در روي دیوارهاي خارجی یک ساختمان نصب می شوند، باید در نظر گرفته شود . 

شرایط محلی و نصب آسانسورها با چاه نیمه پوشیده باید تنها پس از در نظر گرفتن تمامی    یاد آوري :
  محیطی صورت پذیرد .

 
 

                                                           
69 - Observationary lifts 



  
  Cکابین    
 Hارتفاع دیواره   
      D فاصله تا قسمتهاي متحرك آسانسور      

  
 

  : چاه نیمه پوشیده 1شکل 
 



  
  

  فواصل -: چاه نیمه پوشیده  2شکل 
  

   70دریچه هاي بازدید - اضطراري  و درهاي بازرسی    2 – 2 – 5
درهاي اضطراري و بازرسی و دریچه هاي بازرسی چاه فقط باید بمنظورتأمین ایمنی استفاده کننده    1 - 2  - 2  - 5

درهاي بازرسی باید داراي حـداقل ارتفـاع        1 – 1 – 2 - 2 – 5و عملیات تعمیر و نگهداري مورد استفاده قرار گیرند .
  متر باشند .  0ر6متر  و حداقل پهناي   1ر4

  مترباشند.  0ر35متر  و حداقل پهناي  1ر8ري باید داراي حداقل داراي ارتفاع  در هاي اضطرا
  متر باشند  0ر50متر و حداکثر پهناي  0ر50دریچه هاي بازرسی باید داراي حداکثر ارتفاع 

ي متر تجاوز کند، در هاي اضطرار 11در صورتیکه فاصله بین آستانۀ درهاي طبقات متوالی از    2 – 1 – 2 – 2 – 5
متر نباشد، این الزامات در مورد کابین هاي  11میانی باید بگو نه اي تعبیه شوند که فاصلۀ بین آستانۀ درها بیشتر از 
  ،  بکار نمی رود . 3 – 12 – 8مجاور هم ، که هر کدام داراي یک درب اضطراري باشند ، مطابق بند 

  دریچه هاي بازرسی نباید بسمت داخل چاه باشند . جهت باز شدن درهاي بازرسی و اضطراري و    2 - 2 - 2 -   5
درها و دریچه ها باید به قفل کلید دار مخصوصی مجهز باشند که بتوانند بدون کلید مجدداً    1 – 2 – 2 – 2 – 5

  بسته و قفل شوند.
                                                           

70 - Inspection traps doors 



  در هاي اضطراري و بازرسی حتی اگر قفل باشند، باید بدون کلید از داخل چاه باز شوند .
کارکرد خود کار آسانسور فقط در صورت بسته بودن درها باید امکان پذیر باشد ، بدین منظور      2 – 2 – 2 – 2 – 5

  ) بکار گرفته می شوند . 2 – 1 – 14لوازم ایمنی برقی ( مطابق با بند 
را فراهم ) امکان دستیا بی به یک منطقۀ خطرناك  2 – 2 – 7 – 5بند در صورتــیکــه درهاي دسترسـی به چاهک ( 

نکند، بــکارگیـــري وسایــل ایمنی الــکتریکی الزامی نیست. این در حالتی است که فاصلۀ عمودي آزاد بین پایین 
 2کف چاهک حداقل با  ترین قسمت کابین یا وزنه تعادل شامل کفشک ها، سینی زیر درب و غیره حین عملکرد عادي 

  متر باشد . 
  کشش مربوط به گاورنر و وسایل مشابه، خطرآفرین محسوب نمیشوند. وجود کابل هاي فرمان و فلکه هاي

درهاي اضطراري و بازرسی و در یچه هاي بازدید باید فاقد هرگونه روزنه اي بوده و همانند در هاي    3 – 2 – 2 – 5
تش ساختمان طبقات داراي مقاومت مکانیکی کافی باشند و همچنین داراي شرایط مربوط به مقررات حفاظت در برابر آ

  باشند . 
  تهویه چاه    3  – 2 – 5

چاه باید به طور مناسبی تهویه شود. تهویۀ چاه نباید براي  مکان هاي دیگر ، بغیر از مکان هاي مربوط به آسانسور، مورد 
  استفاده قرار گیرد . 

ند ، توصیه می گردد یاد آوري :    در صورتیکه استانداردها و مقررات مربوط به این موضوع وجود نداشته باش
   که بازشوهاي تهویه با حداقل مساحت  یک درصد مقطع چاه، در باالي چاه، تعبیه شوند.

   دیواره ها ، کف و سقف چاه   3 – 5 

ساختمان چاه باید منطبق بر مقررات ملی ساختمان باشد . سازة چاه آسانسور ، حداقل باید تحمل نیرو هایی نظیر 
محرکه و نیرویی که توسط ریل هاي راهنما در هنگام  عملکرد  ترمز ایمنی ایجاد میشود و  نیروهاي وارده از سیستم

نیرویی که به دلیل توزیع غیر یکنواخت بار در کف کابین بوجود می آید، و همچنین  نیروهایی که دراثر عملکرد ضربه 
  گیرها  و بارگیري و تخلیۀ کابین  بدان اعمال می گردد را داشته باشد . 

  مقاومت دیواره ها    1 – 3 – 5
بمنظور کارکرد ایمن آسانسور دیواره ها باید داراي مقاومت مکانیکی کافی باشند بطوریکه وقتی    1 – 1 – 3 – 5

با سطح مقطع گرد یا مربعی بطور یکنواخت و عمودي،  در هر  سانتیمتر مربع  5در مساحت  نیوتن  300نیروي معادل  
  وجه آن اعمال شود :

  بدون ایجاد تغییر شکل دائمی مقاومت کنند .  –لف ا
  بوجود نیاید .میلیمتر  15تغییر شکل  کشسان بیش از  –ب 

  مراجعه شود .  4 – 5همچنین به بند 
پانل هاي شیشه اي مسطح یا شکل داده شده ، در نقاطی که بطور عادي در دسترس افراد می    2 – 1 – 3 – 5

  .  مشخص شده امتداد یابند 2–1 –2–5بند یه دار بوده و تا ارتفاعی که در باشد باید از شیشه هاي نوع ال

  مقاومت کف چاهک    2 – 3 – 5
کف چاهک باید در قسمت انتهایی هر ریل راهنما بجز ریل هاي  راهنماي آویزان قادر به تحمل    1 – 2 – 3 – 5

  نیروي وارده از طرف آنها باشد : 
ر اساس جرم ریل هاي راهنما بر حسب کیلوگرم به اضافۀ نیروي عکس العمل در هنگام ایــــن نیرو بر حسب نیوتن ب

  را ببینید )  4 – 2 -و چ 3 – 2 –پیوست چ عمل ترمز بر حسب نیوتن محاسبه میشود . ( 



کف چاهک باید قادر به تحمل نیروي استاتیکی وارده از ضربه گیر کابین باشد ، در حالیکه ضربه    2 – 2 – 3 – 5
  گیر تحت باري معادل چهار برابر وزن کابین با ظرفیت کامل قرار گرفته است :   

).(.4 QPgn +  
  که در آن :

 P    عبارت است از جرم کابین خالی و اجزاء متکی به کابین از قبیل قسمتی از کابل فرمان، زنجیر ها  و یا =
 وجود ) و غیره  بر حسب کیلوگرم؛طناب هاي جبران ( در صورت 

Q  ظرفیت ا سمی ( جرم ) بر حسب کیلو گرم؛  = 

ng ،متر بر مجذور ثانیه  9ر81 [=  شتاب سقوط آزاد[ .  
برابر  4ادل کف چاهک در انتهاي مسیر حرکت وزنۀ تعادل باید قادر به تحمل نیروي استاتیکی مع 3 – 2 – 3 – 5

  وزن وزنۀ تعادل باشد : 
   

Pqgn ...4 
  که در آن : 

P   عبارت است از جرم کابین خالی و اجزاء متکی به کابین از قبیل قسمتی از کابل فرمان ، زنجیر ها  و یا =
 .طناب هاي جبران ( در صورت وجود ) و غیره بر حسب کیلوگرم 

ng   =  متر بر مجذور ثانیه  9ر81  [شتاب سقوط آزاد[.  
q =     مراجعه شود ) .  4 – 2 -پیوست چضریب تعادل  ( به  

  از انتهاي هر جک را داشته باشد کف چاهک باید تحمل نیروها و بارهاي ( برحسب نیوتن)  وارده    4 – 2 – 3 – 5
  مقاومت سقف    3 – 3 – 5 

باشد، و در حالت خاص که ریل  1- 4- 6و یا  1-3-6سقف چاه باید از نظر تحمل نیروهاي وارده داراي شرایط بندهاي 
   را داشته باشند . 1 – 5 - پیوست چهاي راهنما به سقف آویزان هستند، نقاط آویز باید تحمل نیروهاي مطابق 

  ن عمل پاولارزیابی نیروهاي عمودي در حی  4 – 3 – 5
  کل نیروي عمودي اعمالی در نقطه هاي در گیري در حین عمل پاول می تواند بطور تقریبی با استفاده از فرمول هاي زیر محاسبه شود : 

  :71الف ) پاول ها با ضربه گیرنوع فنري ذخیره کنندة انرژي با یا بدون حرکت  برگشتی  

n
Qpg

F n )(3 +
=                

  با ضربه گیر نوع مستهلک کننده انرژي :  پاول هاب ) 

n
Qpg

F n )(2 +
=  

  که در آن :
F عبارت است از کل نیروي عمودي که بر نقاط درگیري در حین عمل پاول اعمال  می شوند؛ =  
P  قسمتی از کابل هاي فرمان،  زنجیر  و یا  طناب هاي = جرم کابین خالی و اجزاء متکی به کابین از قبیل

  جبران ( در صورت وجود  ) و غیره  بر حسب کیلوگرم ؛ 
Q ظرفیت ( جرم ) اسمی بر حسب کیلوگرم ؛ = 
n . تعداد پاول ها =  

                                                           
71 - Pawl devices provided with energy accumulation type spring buffers، with or without buffered return movement. 



طبقات در سمت ساختار دیواره هاي چاه هاي آسانسور و سطوح درهاي   4 – 5
  ورودي کابین 

مقررات زیر باید در سرتاسر چاه رعایت شوند . این مقررات مربوط به درهاي طبقات ، دیــواره هـاي چاه و    1 – 4– 5
  یــا بخشی از دیواره هاي چاه که درب ورودي کابین در آن قرار گرفته ، می شوند . 

  آمده است . 11هاي چاه در سمت ورودي کابین در بند مقررات مربوط به فاصله آزاد بین کابین و دیواره 
کل مجموعۀ متشکل از درهاي طبقات و دیواره ها یا بخشی از دیواره ها که در سمت ورودي کابین قرار     2 - 4 – 5

  می گیرند ، بجز ناحیۀ باز شو درب ، در سراسر عرض ورودي کابین ، باید بدون روزنه باشند . 
  چاه در زیر آستانۀ هر درب طبقه باید داراي شرایط زیر باشد :  دیوارة   3 – 4 – 5

باید تشکیل یک سطح عمودي را بدهد ، که مستقیماً به آستانه درب طبقه مــــتصل گردد، و ارتفاع  –الف        
میلیمتر بوده و عرض آن حداقل به اندازة ورودي  50آن باید حداقل نصف منطقه باز شو قفل به اضافۀ 

 میلیمتراز هر طرف باشد ؛  25ین به اضافۀ  کاب
این سطح باید یک پارچه بوده و از اجزاء محکم صاف همانند ورقه هاي فلزي تشکیل شده باشد و باید  –ب         

سانتیمتر به شکل  5نیوتن که بطور قائم و یکنواخت در هر نقطه از آن در مساحت  300در برابر نیروي  
  شود ، مقاومت کند ، بطوریکه : دایره یا مربع اعمال 

  تغییر شکل ظاهري در آن بوجود نیاید ؛ - 1
  میلیمتر در آن ظاهر نشود ؛  10تغییر شکل کشسان  بیشتر از  - 2

میلیمتر باید با شیب حداقل   2میلیمتر بیشتر باشد . برآمدگیهاي بیش از  5هر نوع برآمدگی نباید از  –پ         
  پخ شده باشند ؛ درجه نسبت به افق  75
  عالوه بر اینها ، باید همچنین : - ت 

  به تیر سردر ، درب بعدي متصل شده باشد یا   - 1
درجه نسبت به افق  60با استفاده از یک پخ هموار و سخت با شیب حداقل  – 2

، به سمت پایین گسترش یابد . تصویر این پخ بر روي سطح افقی نباید کمتر از 
  میلیمتر باشد. 20

  حفاظت از هرنوع فضاي واقع در زیر کابین و وزنۀ تعادل    5 – 5
چنانچه فضاي زیر چاهک آسانسور در دسترس اشخاص قرار داشته باشد، کف چاهک باید تحمل حداقل 

  نیوتن بر متر مربع را  بکند و همچنین : 5000نیروي  
  ن وصل شود یا   ستونی صلب و محکم در زیر ضربه گیر وزنۀ تعادل ، به زمی   -الف     
  وزنۀ تعادل به پاراشوت (ترمز ایمنی ) مجهز باشد.   -ب      

  یادآوري : چاههاي آسانسور ترجیحا نباید در باالي مکانهاي در دسترس افراد قرار داشته باشد.
  حفاظت در چاه     6 – 5
 30در ارتفاع نه  بیشتر از ناحیۀ رفت و آمد وزنۀتعادل باید توسط صفحات صلب  از نقطه اي     1 – 6 – 5 
  حفاظت گردد. متر 2ر50از کف چاهک تا ارتفاع حداقل   متر  0ر

  از هر طرف میباشد. متر 0ر10پهناي این ناحیه معادل پهناي وزنۀ تعادل به اضافۀ  



  مطابقت نماید.  72چنانچه این دیوار محافظت کننده منفذ دار باشد، باید با شرایط استاندارد ملی.......
در صورتیکه چاه داراي چندین آسانسور باشد باید دیوار جداکننده اي ، بخشهاي متحرك     2 – 6 – 5

  آسانسورها را از یکدیگر جدا سازد.
  مطابقت نماید.  73در صورتیکه این دیوار جداکننده منفذ دار باشد ، باید با شرایط  استاندارد ملی .......

باید حداقل از پایین ترین نقطۀ حرکت کابین یا وزنۀ تعادل، از روي این دیوار جداکننده    1 – 2 – 6 –5
متر باالتر از کف پایین ترین طبقه امتداد یابد . پهناي آن  2ر5ضربه گیرهاي فشرده شده ، شروع شده و تا 

باید به اندازه اي باشد که دسترسی از یک چاهک به دیگري را عیرممکن کند، بجز در صورتیکه شرایط بند 
  فراهم گردد.  2- 2-2-2- 5
در صورتیکه فاصلۀ افقی بین لبۀ سقف کابین و نزدیک ترین قسمت متحرك (کابین یا    2 – 2 – 6 – 5

متر باشد ، دیوار جداکننده باید در سراسر ارتفاع چاه  0ر5 0وزنۀتعادل)  مربوط به آسانسور مجاور کمتر از 
  امتداد یابد.

ي قسمت متحرك و یا پهناي بخشی از آن که در مسیر قرار دارد، به اضافۀ پهناي آن باید حداقل معادل پهنا 
  متر  از  هر طرف باشد. 0ر1 0
  چاهک و فضاي باالسري    7 – 5 
  فاصلۀ باالسري      1 – 7 – 5
در موقعیت نهایی قرار دارد ، مقدار نهایی جابجایی باید مطابق با  74وقتی که پیستون جک    1 – 1 – 7 – 5

  باشد، و شرایط ششگانه زیر باید بطور همزمان برقرار باشند: 3- 2- 12ه هاي مندرج در محدود
2035,01,0طول ریل راهنما باید حرکت آنرا به مقدار اضافی حداقل برابر با  –الف  mV+

بر حسب   75
  متر  را تأمین نماید؛ 

از سطح سقف کابین که ابعاد آن فاصلۀ عمودي آزاد  بین باالترین نقطه از روي آن قسمت   -ب  
پ )،   و پایین ترین نقطه -1- 1-7-5میباشد، (بجز مناطق مربوط به بند  2- 13- 8مطابق با بند 

سقف چاه  (شامل تیرکها و اجزاء مستقر در زیر سقف چاه )، که در تصویر کابین قرار گرفته باید 
2035,00/1حداقل معادل  mV+  .بر حسب متر باشد  

  فاصله آزاد عمودي بین پایین ترین قسمت سقف چاه بر حسب متر و :  - پ   

                                                           
  مراجعه شود.   4.5.1بند     EN 294تا تدوين اين استاندارد، به استاندارد بني املللي  - 72
  مراجعه شود.   4.5.1بند     EN 294د، به استاندارد بني املللي تا تدوين اين استاندار  - 73
  

74 - Ram  

75   -2035,0 mV  2 درصد  سرعت امسي است؛  115معادل نصف فاصلة توقف سقوط آزاد ميباشد، كه متناظر با
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باالترین نقطه از تجهیزات نصب شده در روي سقف کابین ، بجز آنهایی که در  –1
2035,03,0ذکر گردیده ، باید حداقل معادل  2ردیف  mV+   .بر حسب متر باشد  

شکهاي غلطکی اتصاالت طنابهاي  باالترین قسمت کفشکهاي راهنما یا کف –2
فوالدي و سردر  درهاي کشویی عمودي (در صورت وجود) باید حداقل معادل 

2035,01,0 mV+  .بر حسب متر باشد  
  در باالي سقف کابین باید فضاي کافی براي جا دادن مکعبی به ابعاد حداقل       -  ت
وه آن موجود باشد . براي آسانسورهاي با سیستم روي یکی از وج  0ر5 متر×  0ر6متر × 0ر8متر 

طناب بندي مستقیم، طنابهاي فوالدي آویز و متعلقات آنها میتوانند در این فضا قرار گیرند به 
  متري سطوح عمودي مکعب بیشتر نشود. 0ر15شرط آنکه خط مرکزي طنابهاي فوالدي از فاصلۀ 

چاه و باالترین قسمت سر پیستون جک  فاصلۀ آزاد عمودي بین پایین ترین قسمت سقف -  ث
  متر باشد. 0ر10باید حداقل 

2035,0در مورد آسانسورهاي با عملکرد مستقیم مقدار -   ج mV  بندهاي  الف و ب و ذکر شده در
  نباید بحساب آورده شود. پ

ارد، طول ریل هاي   وزنـۀ تعـادل بایـد    هنگامی که کابین روي ضربه گیرهاي کامالً فشرده شده قرار د   2 – 1 – 7 – 5 
2035,01,0حداقل طول حرکت   dV+  . برحسب متر را نیز تأمین نماید  

   چاهک  2 – 7 – 5
چاهک پایین ترین قسمت چاه است که کف آن باید صاف و تقریباً تراز باشد ، به استثناء جاهاي  مربوط به پایه   1 – 2 – 7 – 5

بعد از نصب براکت ها، ضربه گیرها و هر نوع   .ها و جک ها و ریل ها و وسایل نصب شده براي تخلیه آبهاي نصب ضربه گیر
  شبکۀ دیگر، چاهک باید در مقابل نفوذ آب مقاوم گردد .

  مطابقت نماید . 2 – 2 – 5اگر دري بجز درب طبقات ، براي دسترسی به چاهک موجود باشد ، باید با بند     2 – 2 – 7 – 5
  متر تجاوز نماید ، بشرط آنکه طرح ساختمان امکان آن را بدهد، چنین دري باید فراهم گردد . 2ر  5 0چنانچه عمق چاهک از 
اگر هیچ نوع دسترسی دیگري به چاهک موجود نباشد باید در درون چاه وسیله اي دائمی ( نردبان و یا پله ) تعبیه گردد تا از  

ن به کف چاهک با ایمنی مقدور باشد . این وسیله نباید در مسیر حرکت تجهیزات آسانسور پایین ترین طبقۀ در دسترس ، رفت
  قرار گیرد .

 فشرده قرار دارد، پنج شرط زیر باید بطور همزمان تأمین شوند: زمانی که کابین روي ضربه گیرهاي کامالً    3 – 2 – 7 – 5
متر   0ر 5 ×متر  0ر6  ×متر  1ر0 دن مکعبی به ابعاباید در چاهک فضاي کافی، حداقل براي قرار گرفت –الف  

  روي یکی از وجوهش موجود باشد . 
متر باشد این حداقل فاصله  0ر  50فاصله آزاد عمودي بین کف چاهک و پایین ترین بخش کابین باید حداقل  -ب 

  متر بین : 0ر  15   آنکه یک فاصله افقی رمشروط ب ،یابد کاهش  متر 0ر  10می تواند به مقدار تا  
مجموعه دستگاه ترمز ایمنی گیره اي ، پاول ها، سینی زیر درب یا قسمت هاي عمـودي درهـاي    – 1

  کشویی با دیواره هاي مجاور باشد؛ 
  باشد؛    پایین ترین بخش هاي کابین با ریل هاي راهنما، – 2



ز جمله نگاهدارنده هاي جک و فاصلۀ عمودي آزاد بین باالترین قسمت قطعات نصب شده در کف چاهک ، ا –پ 
 0ر  30فوق باید حداقل   2-و ب 1-بندهاي  بقسمت کابین بجز اقالم مذکور در  ترین و غیره و پایین  لوله ها

  متر باشد ؛ 
فاصلۀ آزاد عمودي بین کف چاهک یا باالي تجهیزات نصب شده در آن و پایین ترین قسمت هاي سر پیستون  -ت  

  متر باشد ؛ 0ر  50،  باید حداقل  در مورد جک هایی که بصورت وارونه نصب شده اند )(متحرك به سمت پایین 
( به عنوان مثال با استفاده از  ، باشد ناخواسته به زیر مجموعۀ سرپیستون غیر ممکن  دسترسی که اما در صورتی 

  متر کاهش یابد .  0ر  10  متر تا  0ر  50این فاصلۀ عمودي می تواند از    ) 1 - 6 - 5بند صفحات مذکور در 
یک جک تلسکوپی زیر یک کابین   76فاصلۀ آزاد عمودي بین کف چاهک و پایین ترین بازوي هدایت کنندة –ث 

  باشد . متر  0ر  50مربوط به آسانسور با عملکرد مستقیم ، باید حداقل 
جک  مشخص می شود،   77دن متوقف کننده بالشیوقتی کابین در باالترین موقعیت قرار دارد، که با فشرده ش    4 – 2 – 7 – 5

2035,01,0طول ریل راهنماي وزنۀ تعادل در صورت وجود ، باید به اندازه اي باشد تا حرکت اضافی هدایت شدة حداقل  mV+  بر
  حسب متر را تأمین نماید . 

  وجود وسایل زیر در چاهک الزامی است :   5 – 2 – 7 – 5 
اي ) متوقف کننده اي که از باز شو درب  ( هاي ) چاهک و همینطور از کف چاهک در دسترس وسیله ( ه –الف 

  مطابقت داشته باشد؛   7 – 15و  2 – 2 – 14بند هاي باشد،  و با شرایط 
  ؛ )2-6-13(یک پریز الکتریکی  –ب 
  چاهک در دسترس باشد .) که با باز کردن درب ( هاي )  9 – 5بند کلید روشنایی چاه آسانسور ( مطابق  –پ 

  کاربرد انحصاري چاه آسانسور     8 – 5
فضاي چاه باید منحصراً براي آسانسور باشد و نباید حاوي کابلها و ابزار و چیزهاي دیگري که مربوط به آسانسور نیستند، شود . با 

ستقیم از آب  داغ  فشار باال و این وجود چاه ممکن است داراي سیستم گرمایش خاص خود باشد ، این گرمایش نباید بطور م
  بخار تأمین شود . همچنین هرگونه دستگاه کنترل وتنظیم وسایل گرمایش، باید بیرون از چاه قرار گیرد .

  نواحی زیر بعنوان چاه در نظر گرفته می شوند: 2 – 1 – 2 – 5بند در مورد چاه هاي نیمه پوشیده ، مطابق 
  ته باشند، منطقۀ داخل پوشش ها ؛در صورتیکه پوشش ها وجود داش  –الف 
 5بند متر از قسمت هاي متحرك آسانسور (  1ر5در صورتیکه پوشش ها وجود نداشته باشند، منطقه اي به فاصلۀ افقی   –ب 
 را ببینید. ) . 2 – 1 – 2 –

  روشنایی چاه     9 – 5
متري باالي  1لوکس در فاصلۀ   50داقل معادل چاه باید به روشنایی الکتریکی دائمی مجهز باشد ، بطوریکه شدت روشنایی ح

  سقف کابین و کف چاهک حتی زمانیکه در ها بسته اند، باشد. 
متري از باالترین و پایین ترین  نقاط چاه و همچنین در فواصل میانی چاه روشنایی کافی  0ر5 0باید توسط یک المپ در حداقل 

  تأمین گردد .
بر قرار باشد ، بطوریکه روشنایی الکتریکی موجود در مجاور چاه ، روشنایی کافی در آن   2– 1 – 2 – 5بند اگر حاالت خاص  

  بوجود می آورد ، تمهیدات فوق ضروري نمی باشند . 
  نجات اضطراري     10 – 5

                                                           
76 -Guiding yoke 
77- Cushioned stop 



براي در صورتیکه براي افرادي که داخل چاه کار می کنند  خطر گیر افتادن در آن وجود داشته باشد ، و هیچگونه تمهیدي 
رهایی آنان ازطریق کابین و یا چاه فراهم نشده باشد، باید در جاهایی که احتمال این خطر وجود دارد،  وسایل خبردهنده اي 

  نصب شوند . 
                مطابقت داشته باشند . 3 – 3 – 2 – 14و  2 – 3 – 2 – 14بندهاي این وسایل خبردهنده باید با مقررات 

 اتاق فلکه ها موتورخانه ها و   6
  شرایط عمومی 1 – 6
سیستم محرکه و تجهیزات مربوطه به آن باید در اتاق ویژه اي با دیوارهاي محکم و داراي سقف و درب ویا  دریچه  1 – 1 – 6

  قرار گیرد و فقط باید براي افراد مجاز  ( پرسنل نگهداري و تعمیرات و بازرسی و گروه نجات )  قابل دسترس باشد . 
تورخانه و اتاق فلکه نباید بجز براي آسانسور ، استفاده دیگري نمود. در این مکانها وجود کانال ها ، کابل ها و یا ملزوماتی از مو

  غیر از آنچه مورد استفاده آسانسور است،  مجاز نمی باشد . 
  با این وجود  جاي دادن وسایل زیر در این محل ها مجاز میباشد : 

  ت تعمیرات آسانسورخدماتی یا پله برقی؛ وسایل و ابزار آال –الف 
  تجهیزات تهویه یا گرم کنندة مخصوص این اتاق به استثناء استفاده از آب داغ با فشار باال یا بخار؛  –ب 
  سیستم اعالم یا  اطفاء حریق با خصوصیات :  –پ 

افظت شده در مقابل خطرات عملکرد در درجۀ حرارت باال، مناسب تجهیزات الکتریکی با دوام طوالنی مدت ، مح 
  احتمالی .

ممکن است فلکه هاي هرزگرد در فضاي باالي چاه ( در زیر سقف ) نصب شوند ، به شرط آنکه در راستاي    2 -1 – 6
قطعات روي سقف کابین قرار نگیرند ، بطوریکه انجام آزمایش ها ، تعمیرات و نگهداري در سقف کابین و یا از بیرون چاه در 

  ل  امکان پذیر باشد .ایمنی کام
در صورتیکه موتورخانه در مجاورت چاه قرار نداشته باشد لوله کشی  هیدرولیکی و سیم کشی الکتریکی بین    3 – 1 – 6

چاه آسانسور و موتورخانه ، باید در داخل یک کانال یا مجرا و یا در داخل بخشی از یک کانال یا مجرا که به همین منظور فراهم 
  را ببینید ) 2-1-3-12بند یرند . (  شده ، قرار گ

  راه دسترسی   2 – 6
  راه عمومی براي ورود به موتورخانه و اتاق فلکه باید :   1 – 2 – 6

  داراي وسیلۀ روشنایی دائمی باشد؛  –الف 
  تردد از آن تحت هر شرایطی با ایمنی کامل و بدون نیاز به داخل شدن در محوطه هاي خصوصی فراهم باشد  –ب 

باید دسترسی ایمن اشخاص به موتور خانه ها و اتاق هاي فلکه ممکن باشد . ترجیحا این امر باید توسط پله ها    2 – 2 – 6
  انجام شود . چنانچه نصب پلکان امکان پذیر نباشد ، استفاده از نردبان تحت شرایط زیر ضروري می باشد:

طبقه اي که از طریق پله ها در دسترس است، قرار داشته  متر باالتر از 4راه دستیابی به موتورخانه نباید  –الف 
  باشد ؛ 

  نردبان در محل باید به گونه اي نصب شده باشد که نتوان آنرا از محل خارج نمود؛  –ب 
درجه تا   65متر بیشتر است،  در محل قرار گیري باید با  زاویه اي بین   1ر5نردبان هایی که ارتفاعشان از  –پ 
  به افق، نصب شوند و بگونه اي که احتمال واژگون شدن یا لغزیدن آنها ممکن نباشد؛  درجه نسبت 75
میلیمتر کمتر باشد  25متر باشد و عرض پله ها ي آن نباید از  0ر35پهناي قابل استفادة نردبان باید حداقل  –ت 

متر کمتر باشد. پله  0ر15از   و همچنین در مورد نردبان هاي عمودي فاصلۀ بین پله ها و دیوار پشت نردبان نباید
 نیوتن طراحی شده باشند؛    1500ها باید براي تحمل بار 



  حداقل باید یک دستگیره که به سهولت قابل دسترسی است، نزدیک به انتهاي فوقانی نردبان نصب شده باشد؛ –ث 
  ارتفاع نردبان وجود داشته باشد. متر نباید احتمال سقوط در ارتفاعی بیشتر از 1ر5در اطرا ف نردبان تا شعاع   –ج 

  ساختار و تجهیزات موتورخانه ها     3 – 6
  پایداري مکانیکی ، کف سازي     1 – 3 – 6
موتورخانه ها باید بشکلی ساخته شوند که به اندازة کافی در برابر بار و نیروهــایی که بطور معمول در      1 – 1 – 3 – 6

  . معرض آن قرار دارند ، مقاوم باشند
  از مواد با دوامی که تولید گرد و خاك نمیکنند ، تشکیل شده باشند . آنها باید

  کف اتاق ها باید از مواد غیر لغزنده ساخته شده باشد ، بعنوان مثال بتن یا  ورق  عاج دار .      2 – 1 – 3  -  6 
  ابعاد    2 – 3 -6
ن به تجهیزات داخل آن را بدهد و همچنین ضمن تأمین  ایمنی ابعاد موتورخانه باید اجازة دسترسی آسا      1– 2 – 3 - 6

  پرسنل ، سرویس قطعات،  بویژه تجهیزات برقی، را امکان پذیر سازد. 
متر باشد و همچنین پیش بینی موارد زیر  2بویژه، باید ارتفاع منطقه اي که عمل سرویس دهی در آن  انجام می گیرد ، حداقل 

  ضروري است . 
  باز در جلوي تابلو هاي کنترل و کابینت ها وجود داشته باشد . این فضا بصورت زیر تعریف می شود :فضاي   -الف 

  متر باشد؛  0ر 7عمق  فاصلۀ  اندازه گیري  شده از سطح خارجی کابینت ها و  پانل ها  حداقل    - 1
  ست) باشد؛ متر ( هر کدام بیشتر ا 0ر5پهنا باید به اندازة پهناي کامل کابینت و یا   - 2

متر به منظور سرویس و باز دید قسمتهاي متحرك در  0ر 5×  متر  0ر6مساحت افقی باز به ابعاد حداقل    -ب 
)، وجود  9 – 12نقاطی که ضرورت دارد و در صورت نیاز ، راه اندازي اضطراري دستی از آنجا صورت میگیرد ،( 

  داشته باشد . 
  متر کمتر باشد .  1ر 8ارتفاع ناحیه باز نباید از  در محلهاي تردد ،     2 - 2 -  3 - 6

  این ارتفاع از سطح زیرین پل هاي سقف تا نقاط زیر اندازه گیري میشود:
  کف منطقه در دسترس ؛   -الف 
  کف منطقۀ کارکرد .    -ب 

که قطعات متحرك متر باشد. در جاهایی  0ر5باید با پهناي حداقل  1-2-3-6بند راه هاي دسترسی به قسمت مذکور در 
  متر کاهش می یابد. 0ر4وجود نداشته باشند این مقدار به 

  متر باشد . 0ر 3حداقل  فاصلۀ باز عمودي باالي اجزاء متحرك سیستم محرکه بــاید    3 – 2 – 3 – 6 
راه پله یا پله،  با متر باشد ، پیش بینی  0ر5در صورتیکه کف مــوتورخانه داراي اختالف سطحی بـــیش از      4 – 2 – 3 –6

  نرده ها ي محافظ، ضروري میباشد . 
متر و هر نوع کانالی  درکف  0ر5متر و عرض کمتر از  0ر5در صورتی که تــورفتگی هایی به عمق بیش از      5 – 2 – 3 – 6

  موتورخانه وجود داشته باشد، باید پوشیده شود .
  78درها و دریچه ها    3 – 3 – 6
  متر ارتفاع داشته باشند، و به طرف داخل باز نشوند .  1ر  8متر عرض و   0ر6در هاي دسترسی باید حداقل       1 – 3 – 3 –6
  دریچۀ دسترسی  براي عبور افراد باید داراي مقطع مفیدي  به ابعاد حداقل     2 – 3 – 3 –6
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ریچه ها وقتی بسته هستند باید بتوانند تحمل متر بوده  و داراي  مکانیزم متعادل کننده اي باشند . تمام د 0ر 8×  متر  0ر8
متر به هر نقطه از سطح آن وارد  0ر2× متر  0ر 2نیوتن در مساحت  1000وزن دو نفر ، که هر کدام نیروي عمودي معادل 

  میاورند، را بدون تغییر شکل دائمی، داشته باشند .
جمع شدنی متصل باشند ، در صورت استفاده از لوال ، باید از  دریچه ها نباید به سمت پایین باز شوند مگر آنکه به نردبان هاي

  نوعی باشد که نتوانند از هم جدا شوند .
باید پیش بینی ها ي الزم براي جلوگیري از سقوط اشخاص و یا اشیاء ( مانند نرده گذاري ) براي زمانی که دریچه باز است ، 

  صورت گیرد .
  اید مجهز به قفل هایی باشند که داراي یک کلید بوده و بدون کلید از داخل باز شوند.درها و دریچه ها  ب     3 – 3 – 3 – 6
  دریچه هایی که فقط براي دسترسی به وسائل هستند ، ممکن است فقط از داخل باز شوند .  

  باز شوهاي دیگر       4 – 3 – 6
  ه حداقل میزان ممکن کاهش یابند. ابـــعاد سوراخ ها در ســـایر محل هاي باز سقف و کف اتاق بایــد ب  

بمنظور از بین بردن خطر سقوط اشیاء از محل هاي باز باال ي چاه و مجاري عبور کابلها، بکارگیري لبه هایی که حداقل برآمدگی 
  میلیمتر  باشد،  الزامی است .  50( بلندي شان ) از کف تمام شده یا سقف 

  تهویه    5 – 3 – 6
ورخانه باید بطور مناسبی تهویه شود ، و این مسئله  باید در نظر گرفته شود که چاه باید از طریق موتور موت     1 – 5 – 3 – 6

خانه ها تهویه شود . هواي راکد قسمت هاي دیگر ساختمان نباید مستقیماً به داخل موتورخانه کشیده شود ، بطوریکه  موتورها و 
نجایی که ممکن است در مقابل گرد و غبار و دوده هاي مضر و رطوبت محافظت تجهیزات مربوطه نظیر کابلهاي برق و غیره تا آ

  شوند .
  پریز ها و روشنایی      6 – 3 – 6

لوکس  نسبت به کف ، روشنایی  200موتورخانه باید مجهز به روشنایی الکتریکی دائمی باشد بطوریکه بتواند با شدت حداقل 
  مطابقت نماید .   1 – 6 – 13بند وشنایی باید با مناسب را تأمین نماید . منبع تغذیه این ر

  کلیدکنترل روشنایی باید نزدیک نقطۀ (هاي) دسترسی و در ارتفاع مناسب نصب شود. 
  باید وجود داشته باشد. 2ـ  6ـ 13حداقل یک پریز مطابق بند 

  جابجایی تجهیزات     7 ـ   3  ـ 6
 4 – 15بند  مناسب که مقدار باري که بطور ایمن میتوانند تحمل کنند  در  79یک یاچند عدد پایۀ فلزي و یا قالب یا مونوریل

مشخص شده است ،  براي باالبردن و تعویض تجهیزات در سقف و یا برروي تیرکهاي موتورخانه نصب میشود تا بـاال  5 –
  را ببیند. )  14–3–0 و   5–2–0کشیدن تجهـیزات سنگین براحتی انجام گیرد. ( 

  مان و تجهیزات اتاق  فلکه ساخت  4 – 6
  پایداري مکانیکی ، چگونگی سطح کف      1 – 4 – 6
اتاق  هاي  فلکه باید بگونه اي ساخته شده باشند که در برابر نیروهایی که بطور معمول بدان وارد می آید        1 – 1 – 4 – 6

  پایدار باشند .
  اید ساخته شده باشند . آنها باید از مواد بادوامی که تولید گرد و خاك نمی نم

 کف اتاق  باید از مواد غیر لغزنده بطور مثال بتن صاف شده ، ورق آجدار ، ساخته شده باشد .     2 – 1 – 4 – 6

  ابعاد    2 – 4 – 6
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 اتاق  فلکه باید داراي ابعادي باشد که دسترسی ایمن و آسان به تمام تجهیزات مربوطه را براي پرسنل     1 – 2 – 4 – 6

  تعمیرکار ، تأمین نماید .
  قابل اجراء می باشند. ) 3و  2( جمالت  2-2-3-6بند ) و از  (ب 1- 2-3-6بندهاي مقررات 

  متر باشد . 1ر5 0ارتفاع از زیر سقف باید حداقل          2 – 2 – 4 – 6
  باشد .  متر باید در باالي فلکه ها موجود 0ر 3فضاي آزادي به ارتفاع حداقل   1 – 2 – 2 – 4 – 6
- 2-3-6بندهاي   در صورت وجود تابلوهاي کنترل و کابینتها در اتاق فلکه باید تمهیدات مذکور در    2 – 2 -2 – 4 – 6
  در این مورد نیز فراهم آید. 2-2-3-6و  1
  درها و دریچه ها   3 – 4 – 6
متر باشند. این درها نباید به  1ر 4ارتفاع متر و حداقل   0ر6درهاي دسترسی باید داراي حداقل عرض         1 – 3 – 4 – 6

  طرف درون اتاق  باز شوند . 
 0ر 8× متر  0ر 8دریچه هاي دسترسی افراد واقع در کف اتاق  ، باید داراي ورودي مفید به ابعاد حداقل          2 – 3 – 4 – 6

آن با یک نیروي متعادل ساز به سادگی امکان پذیر متر  باشد و همچنین باید به مکانیزم تعادلی مجهز باشند ( بطوریکه باز شدن 
  باشد. ) . 

نیوتن  1000همۀ در یچه ها بعداز بسته شدن ، در هر نقطه از سطح دریچه ، باید تحمل وزن دو نفر که هرکدام نیرویی معادل 
  متر وارد می آورند را بدون ایجاد تغییر شکل دائمی، داشته باشند .  0ر2×  متر 0ر2در مساحت 

دریچه ها نباید به سمت داخل باز شوند مگر آنکه به نردبان هاي جمع شونده متصل باشند در صورت استفاده از لوال ، باید از 
  نوعی باشد که نتوانند از هم جدا شوند . 

است ، صورت باید پیش بینی هاي الزم براي جلوگیري از سقوط اشخاص ( مثل نرده گذاري ) و یا اشیاء براي زمانیکه دریچه باز 
  گیرد . 

درها و دریچه ها باید مجهز به قفل هایی باشند که داراي کلید بوده و از درون،  بدون استفاده از کلید باز       3 – 3 – 4 – 6
  شوند . 

  باز شوهاي دیگر    4 – 4 – 6
  . ابعاد سوراخ ها در سایر محل ها ي باز سقف و کف اتاق  باید تا به حداقل ممکن کاهش یابد

بمنظور از بین بردن خطر سقوط اشیاء از محل هاي باز باالي چاه  و آنهایکه براي عبور کابل ها میباشند، بکاربردن لبه هایی که 
  میلیمتر باشد الزامی است .  50حداقل برآمدگی ( بلندي شان ) از کف تمام شده یا سقف 

، باید در اتاق  فلکه و در محلی در 4 – 4– 15و  2 - 2– 14بندهاي وسیله اي متوقف کننده داراي شرایط   5 – 4 – 6
  دسترس،  نصب شود 

  درجه حرارت     6 – 4 – 6
چنانچه احتمال یخ زدگی و تقطیر رطوبت هوا ، در اتاق  هاي فلکه موجود باشد ، باید اقدامات الزم جهت حفاظت تجهیزات انجام 

 گیرد .
  باید دماي محیط آن مشابه به آنچه براي دماي موتورخانه ذکر گردیده باشد .  چنانچه اتاق  فلکه داراي تجهیزات برقی باشد 

  پریزها و روشنایی    7  – 4 – 6
لوکس    100اتاق  فلکه باید مجهز به روشنایی الکتریکی دائمی باشد ، بطوریکه شدت روشنایی ایجاد شده در محل فلکه ها، 

  مطابقت نماید.  1 – 6 – 13بند باشد. منبع تغذیۀ این روشنایی باید با 
  کلید روشنایی در نقطه اي در دسترس و در ارتفاعی مناسب باید نصب شود . 



  را ببینید.   2- 2 -2 – 4 - 6بند وجود داشته باشد. همچنین  2 - 6-13بند حداقل باید یک پریز مطابق 
  باید بکار گرفته شود. 6 – 3 – 6بند در صورت وجود تابلوها ي کنترل و کابینتها در اتاق  فلکه تمهیدات 

  درهاي طبقه   7
  شرایط عمومی   1 – 7

  نواحی باز چاه که دسترسی به کابین آسانسور را فراهم می کنند باید مجهز به درهاي بدون روزنه باشند .
  در حالت بسته، فاصلۀ آزاد بین لته ها یا بین لته ها و چهارچوب تا حد ممکن باید کم باشد . 

  میلیمتربیشتر نشوند ، این شرط بر آورده می شود . 6ن فواصل از  در صورتیکه ای
  میلیمتر نیز برسد . 10این مقدار می تواند بدلیل فرسودگی به 

  این فواصل از پشت فرورفتگی ها ( در صورت وجود ) ، اندازه گیري می شوند .
  مقاومت مکانیکی درها و چهار چوب آنها    2 – 7
هارچوب ها باید طوري ساخته شوند تا به مرور زمان تغییر شکل ندهند . بدین منظور توصیه می شود از درها و چ     1 – 2 – 7

  فلز ساخته شوند . 
  عملکرد در هنگام آتش سوزي   2 – 2 – 7

درهاي طبقات باید مطابق با مقررات مربوط به محافظت در برابر آتش ساختمان، باشند . یک طریقۀ انجام آزمون آتش در 
  ، توصیف شده است .  80تاندارد ملی به شمارة ......اس
  مقاومت مکانیکی    3 – 2 – 7

درها به همراه قفلشان باید داراي مقاومت مکانیکی کافی باشند ، بطوریکه در برابر نیروي عمودي معادل     1 – 3 – 2 – 7
  دو طرف  بدان وارد می آید، باید یره یا مربع و از هر سانتیمتر مربع به شکل دا 5نیوتن در هر نقطه اي از پانلها به مساحت  300

  بدون تغییر شکل دائمی مقاومت کنند؛ -الف 
  میلیمتر نداشته باشد ؛ 15تغییر شکل کشسان  بیش از  -ب 
  در حین انجام این آزمون یا پس از آن ، در کارکرد ایمن درب اختاللی ایجاد نشده باشد .  -پ 

نیوتن بطور دستی ( بدون کمک ابزار ) در بدترین نقاط،  در جهت باز شو  150ال نیروي معادل تحت اعم    2 – 3 – 2 – 7
میلیمتر بیشتر شود ، اما از مقادیر زیر  6می تواند از   1 – 7درهاي خودکار افقی و درهاي تاشو ، فاصله آزاد ذکر شده در بند 

  نمی تواند بیشتر شود :
  ی که از یک طرف باز می شوند ؛میلیمتر در مورد درهای 30  –الف 
  میلیمتر در مورد درهایی که از وسط باز می شوند . 45   –ب  

لته درهاي شیشه اي باید بگونه اي باشند تا در اثر اعمال نیروهاي ذکر شده در این استاندارد بدون آنکه       3 – 3 – 2 – 7
  دچار آسیب شوند، نیرو را منتقل کنند . 

بیشتر باشد، این شیشه باید از جنس شیشه هاي  2 – 6 – 7بند ه ابعاد شیشۀ آنها از مقادیر ذکر شده در در مورد درهایی ک
  آمده را نیز داشته باشند .  پیوست (د)الیه دار بوده  و مضافاً باید تحمل آزمون هاي شوك آونگی که در 

  بعد از انجام این آزمون ها کارکرد ایمن درب نباید مختل شود .
نصب شیشۀ درب باید بگونه اي انجام شود تا از خارج نشدن شیشه از قید و بست آن، حتی هنگام نشست       4 – 3 – 2 – 7

  آن، اطمینان حاصل شود .
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  پانلهاي شیشه اي باید داراي برچسب حاوي اطالعات زیر باشند :      5 – 3 – 2 – 7
  نام و عالمت تجارتی فروشنده ؛ –الف 
  نوع شیشه ؛ –ب 
  میلیمتر).  8 - 8 -0ر 76ضخامت ( بعنوان مثال   –پ 

به منظور اجتناب از کشیده شدن دست کودکان در درهاي خودکار  افقی که ابعاد شیشه آنها از مقادیر ذکر       6 – 3 – 2 – 7
  بیشتر باشد ، تمهیداتی به منظور کم کردن این خطر باید انجام گیرد . از قبیل : 2 – 6 – 7بند شده در 

  کاهش ضریب اصطکاك بین دستها و شیشه ؛ -الف 
  متر؛  1ر 10مات کردن شیشه ها تا ارتفاع  –ب 
  سنسور تشخیص انگشتها ؛ –پ 
  روشها ي مناسب دیگر . –ت 

  ارتفاع و عرض ورودي ها  3 – 7
  ارتفاع  1 – 3 –7

  سانتیمتر باشد . 195ارتفاع ورودي درب طبقه ها باید حداقل
  عرض    2 – 3 – 7
  میلیمتر از عرض درب کابین در هر دو طرف،  باشد . 50رض مفید درب طبقه ها ، نباید بیشتر از ع

  آستانه ها . ریل هاي  راهنما ، سیستم آویز درب  4 – 7
  آستانه ها   1 – 4 – 7

ي به کابین وارد می آیند هر درب ورودي طبقه باید داراي آستانه اي باشد و مقاومت کافی در برابر نیرو هایی که در هنگام بارگیر
  راداشته باشد . 

 یاد آوري: توصیه می شود به منظور جلوگیري از ورود آب به داخل جاه شیب مالیمی  در کف هر طبقه ا یجاد گردد .

  ریل هاي  راهنماي درها    2 – 4 – 7
و در انتهاي مسیر از ریل خارج نشوند  درهاي طبقه باید به گونه اي طراحی شوند تا در حین عملکرد عادي        1 – 2 – 4 – 7

  و همچنین جابجا نشده و گیر نکنند .
جایی که ممکن است ریل ها در اثر فرسودگی ، خوردگی و یا آتش سوزي اثر خود را از دست بدهند ، براي نگاهداشتن درهاي 

  طبقات در جاي خودشان باید ریل هاي  راهنماي اضطراري باشد . 
  باید از سمت باال و پایین داراي ریل بوده و هدایت شوند . درهاي خودکار افقی طبقه ها ،        2 – 2 – 4 – 7
  درهاي خودکار عمودي طبقه ها باید از سمت چپ و راست داراي ریل بوده و هدایت شوند .       3 – 2 – 4 – 7
  آویزان کردن درهاي خودکار عمودي     3 – 4 – 7
  درهاي خودکار عمودي طبقه ها ، باید با دو قطعه جداگانه ، آویزان شوند .لته هاي        1 – 3 – 4 – 7
  باشد.  8ضریب ایمنی طنابهاي فوالدي ، زنجیرها ، تسمه هاي آویز باید حداقل        2 – 3 – 4 – 7
  برابر قطر طناب فوالدي باشد. 25قطر فلکه هاي طناب فوالدي آویز ، باید حداقل       3 – 3 – 4 – 7
طناب هاي فوالدي و زنجیرهاي آویز درها باید نسبت به خارج شدن از شیار قرقره ها و دندة زنجیره ها ،      4 – 3 – 4 – 7

  محافظت شوند . 
  حفاظت مربوط به عملکرد درها       5 – 7
  کلیات    1 – 5 – 7



ب دیدگی ناشی از گیر درها و لبه هاي آن باید به گونه اي طراحی شوند که از خطر ایجاد جراحت یا آسی
  کردن شخص، لباس یا اشیاء دیگر بین درب تا حد امکان کاهش یابد. 

به منظور اجتناب از خطر بریده شدن در هنگام کارکرد ، سطح خارجی درهاي کشویی خودکار نباید  برآمدگی ها یا فرو رفته گی 
  ت براي باز شدن، پخ شوند.میلیمتر داشته باشد، و لبه هاي آن باید در جهت حرک 3هایی بیش از 

  .در مورد سوراخ مربوط به کلید سه گوش تعریف شده در پیوست ( ب )  ، رعایت این بند الزامی نمیباشد

  درهاي مجهز به نیروي محرکه    2  – 5 – 7

  ابد .طراحی این نوع درب باید طوري باشد تا از میزان آسیب دیدگی اشخاص بعلت برخورد به درب تا حد امکان کاهش ی
  به این منظور باید شرایط و الزامات زیر فراهم شوند :

  درهاي کشویی افقی    1 – 2 – 5 – 7
  درهاي خودکار با نیروي محرکه        1 – 1 – 2 – 5 – 7
نیوتن جهت جلوگیري از بسته شدن درب الزم باشد . این اندازه گیري  150نباید نیرویی بیش از       1 – 1 – 2 – 5 – 7

  در یک سوم ابتداي  مسیر حرکت انجام گیرد . نباید
انرژي جنبشی درب طبقه و قطعات مکانیکی نصب شده بر آن ، با سرعت میانگین بسته شدن      2 – 1 - 1– 2 – 5 – 7

  ژول بیشتر شود.  10و نباید از 81اندازه گیري یا محاسبه میشود
  سیر حرکت آن باید اندازه گیري شود، بجز :متوسط سرعت بسته شدن یک درب خودکار کشویی در تمام طول م

  از هر انتهاي مسیر حرکت؛میلیمتر  25در مورد درهایی که از وسط باز می شوند ،  –الف 
  از هر انتهاي مسیر حرکت .میلیمتر  50در مورد درهایی که از کنار باز می شوند ،   -ب 

ردد تا در هنگام بسته شدن درب ، در صورتی که شخص وسیله اي حفاظتی باید تعبیه گ       3 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
  بین درها گیر کرده باشد و یا در حال گیر کردن باشد ، بتواند بطور خودکار موجب باز شدن مجدد درب گردد .

  را ببینید ).  3-1-1-2-7-8ایـــن وسیله حفاظتی می تواند در درب کابین تعبیه شود ( بند 
  انتهاي مسیر حرکت لتۀ راهنما  ضرورتی ندارد . یمترمیل 50عملکرد این وسیله در 

در صوت وجود سیستمی که این وسیله حفاظتی را پس از مدت زمانی غیر فعال می سازد تا به طریقی رفع مانع شود ، انرژي 
  ژول بیشتر شود . 4نباید از   2-1-1-2-5-7تعریف شده در بند 

ي طبقه و کابین جفت شده باشند بطوریکه بطور همزمان کارکنند ، درصورتی که درها       4 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
  در مورد مکانیزم مجموعۀ درب کابین و طبقه ، معتبر میباشد . 2- 1- 1-2-5-7و  1-1-1-2-5-7مقررات بندهاي  

بیشتر باشد. ن نیوت 150نیروي الزم براي باز شدن درهاي تاشو ( درهاي آکاردئونی ) نباید از       5 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
این اندازه گیري در موقعیکه درب جمع شده باشد بطوریکه فاصله لبه هاي بیرونی مجاور لبه هاي تا شده  و یا  معادل آن ، مثالً 

  باشد، انجام می گردد . میلیمتر  100لبه بیرونی و چهار چوب درب 
  درهاي غیرخودکار بانیروي محرکه      2 – 1 – 2 – 5 – 7
درهایی که در هنگام بسته شدن تحت کنترل دائمی استفاده کننده می باشند ( مثالً با فشار پیوستۀ یک دکمه ) در در مورد   

 3ژول بشتر شود،  میانگین سرعت سریعترین  لته باید کمتر از  10از   2-1- 2- 5- 7صورتیکه انرژي اندازه گیري شده در بند 
  بر ثانیه  باشد.متر 0ر
  درهاي کشویی عمودي        2 – 2 – 5 – 7

  مسافري می تواند مورد استفاده قرار گیرند.  - این نوع درهاي کشویی تنها در آسانسورهاي باري 
                                                           

نيوتن بر ميليمرت عمل مي كند و به سادگي حد  25ه اي داراي پيستون مدرج و حلقه اي لغزان،  كه بر روي فنري  به ثابت فنر ايـــن اندازه گـريي را مي توان توسط وسيل - 81
  ت آورد.نرژي جنبشي را بدس�ايي جاجبايي فنر در اثر فشردگي را نشان مي دهد ، اجنام داد. مي توان با اجنام حماسبة ساده اي بر روي مقادير اندازه گريي شده ، ا



  چنانچه تمامی چهار شرط زیر بطور همزمان برقرار باشد ، بسته شدن این نوع درها با نیروي محرکه مجاز است :
  تفاه کننده همراه باشد؛   بسته شدن با فشار پیوستۀ دگمه و تحت نظارت اس –الف 
  بر ثانیه باشد؛متر  0ر3میانگین سرعت بسته شدن لته ها کمتر از  –ب 
  مطابقت داشته باشد؛ 1-6-8درب کابین با مقررات  –پ 
  درب کابین تا قبل از آنکه درب طبقه شروع به بسته شدن کند ، بسته شده باشد.   3/2حداقل  –ت 

  درها  سایر انواع      3 – 2 – 5 – 7
در مورد درهاي نوع دیگر ، از قبیل درب لوال دار مجهز به نیروي محرکه، که در هنگام باز و بسته شدن درب احتمال ضربه به 

  افراد وجود دارد، تمهیدات مربوط به درهاي کشویی مجهز به نیروي محرکه ، باید انجام گیرد . 
  روشنایی موضعی و چراغهاي نشانگر حضور کابین   6 – 7
  روشنایی موضعی   1 – 6 – 7

لوکس باشد، بطوریکه حتی   50میزان روشنایی طبیعی و یا مصنوعی طبقات در نزدیکی درب طبقات باید در کف طبقه حداقل  
در صورت خراب بودن چراغ کابین وقتی استفاده کننده درب طبقه را باز میکند، هرچه در جلویش قرار دارد را براحتی تشخیص 

  را ببینید). 5-2-0دهد، ( بند
  نشانگر حضور کابین    2 – 6 – 7

  در صورتیکه درب طبقه بطور دستی کارکند الزم است استفاده کننده قبل از باز نمودن درب از حضور کابین در محل آگاه شود .
  بمنظور فوق یکی از شرایط (الف) یا (ب)  زیر، باید برقرار باشد .

سطح  درب ، شفاف ( مثالً شیشه اي )، باشد، باید  هر چهار شرط زیر بطور چنانچه یک قسمت  یا بیشتر از  –الف 
  همزمان در مورد یکی یا بیشتر از سطوح شفاف برقرار باشند:

باشد، آزمون هاي شوك آونگی در این   1– 3 – 2 – 7داراي مقاومت مکانیکی کافی طبق بند   - 1
  مورد ضروري نیست؛

  باشد؛ ترمیلیم 6داراي ضخامت حداقل   – 2
متر مربع  باشد، بطوریکه مساحت قسمت شفاف  0ر015حداقل سطح شیشه خور براي هر طبقه   – 3

  متر مربع باشد؛ 0ر01براي هر بخش شیشه خور حداقل
باشد. در صورتیکه پهناي بخشهاي شفاف بیش میلیمتر  150و حداکثر آن میلیمتر  60حداقل پهنا  – 4
  آن باید حداقل یک متر از سطح طبقه باالتر باشد، یا  باشد لبۀ پایینیمیلیمتر  80از 

وقتی که کابین در حال ایستادن و یا متوقف است ، نشانگر حضور کابین، روشن شده و تا زمانیکه کابین در  –ب 
  طبقه متوقف است روشن باقی بماند .

  بررسی بسته و قفل بودن درب طبقه    7 – 7
  سقوط حفاظت در برابر خطر      1 – 7 – 7

در کارکرد عادي ، باز کردن درب طبقه  ( یا هر یک از لته ها در مورد درهاي چند لته اي ) نباید امکان پذیر باشد ، مگر آنکه 
  کابین در حالت توقف بوده و یا در حال رسیدن به نقطۀ توقف در منطقۀ بازشوي درب باشد .

  از طبقه  امتداد یابد .متر به باال و پایین تر 0ر2منطقۀ بازشو نباید بیش از 
در حالت خاص که درب کابین و درهاي طبقه با عملکرد مکانیکی و بطور همزمان عمل نمایند، منطقه باز شدن درب می تواند به 

  در باال و پایین تراز طبقه امتداد یابد .متر  0ر35حداکثر 
  پیشگیري از قیچی شدن بین کابین و درب طبقه     2 – 7 – 7



در صورت باز بودن درب طبقات یا بازبودن یکی از لته هاي آن ( در  2 – 2– 7 – 7به استثناء موارد بند        1 – 2 – 7 – 7
مورد درهاي چند لته اي ) حرکت عادي کابین یا ادامه حرکت آن نباید امکان پذیر باشد . با این وجود ، عملیات مقدماتی نظیر 

  می تواند انجام شود . روشن شدن موتور پمپ ، قبل از شروع  حرکت
  حرکت آسانسور با درب باز در محدوده هاي زیر مجاز است :      2 – 2 – 7 – 7

در منطقه باز شو قفل براي   انجام هم سطح سازي و یا همسطح سازي مجدد کابین و یا عملیات ضد خزش  –الف 
  گردد ؛ فراهم  2- 1-2-14الکتریکی در طبقۀ مربوطه،  مشروط بر آنکه شرایط بند 

باالتر از تراز طبقه امتداد یافته است، براي  انجام بارگیري و متر   1ر65در منطقه اي که تا حداکثر ارتفاع  –ب 
فراهم شده باشد  موارد زیر نیز باید  4-1-2– 14و  14-8و  3-4-8تخلیۀ کابین،  مشروط بر آنکه شرایط بندهاي 

  تأمین گردد :  
 2د از کف کابین تا زیر چهارچوب فوقانی درب طبقه در هر جا کمتر از ) در این حالت ارتفاع مفی 1

  نباشد ومتر 
) تا زمانیکه کابین در این محدوده قرار گرفته ، بسته شدن درب طبقه بدون هرگونه عمل خاص  2

  باید امکان پذیر باشد .

  بازکردن اضطراري و قفل کردن      3 – 7 – 7
، مجهز باشد. این وسیله باید در مقابل استفادة  1-7-7قفل کننده مطابق با شرایط  بند  هر درب خروجی باید به یک وسیلۀ

  نادرست حفاظت شود .
  قفل کردن  1 – 3 – 7 – 7

پیش از حرکت کابین درب طبقه باید کامالً قفل شده باشد. با این وجود  اعمال مقدماتی براي حرکت کابین می تواند انجام گیرد 
  ، اثبات شود . 2- 1-14توسط وسیله ایمنی  برقی  مطـــابق بنــد  . قفل بودن باید

بالنگۀ درب درگیر نشده ، نباید قادر به میلیمتر  7کابین تا هنگامیکه زبانۀ قفل کننده حداقل به اندازه   1 – 1 – 3 – 7 – 7
  را ببینید).  ) 3شکل (  حرکت باشد (

یمنی الکتریکی که وضعیت قفل بودن درب  را اثبات می کند باید بطور مثبت ( قطعه اي از وسیله ا        2 – 1 – 3 – 7 – 7
عمل نماید . این ارتباط باید ساده ، حفاظت  82با وصل مدار ) و مستقیم ، بدون دخالت مکانیزم دیگري ، توسط جزء قفل کننده

  شده و در صورت لزوم قابل تنظیم باشد . 
مورد استفاده در شرایطی که نیاز به حفاظتهاي ویژه اي در برابر رطوبت و انفجار دارند در مورد وسایل قفل کننده حالت خاص : 

،  اتصال مذکور می تواند فقط مثبت باشد ، مشروط بر آنکه ارتباط بین قفل مکانیکی و وسیلۀ ایمنی الکتریکی که وضعبت قفل 
  را اثبات می کند ، تنها توسط خرابی عمدي قفل قابل قطع شدن باشد .

  
  
  

  : مثالهایی از اجزاء قفل کننده 3شکل 
                                                           

82 -locking element 



  
در مورد درهاي لوالیی ، عمل قفل شدن باید در نزدیکترین فاصله ممکن به لبه ( اي ) عمودي بسته    3 – 1 – 3 – 7 – 7

  شو درها ، انجام شود ، بطوریکه حتی اگر لتۀ درها افت یا نشست پیدا کند، بطور صحیح عمل کند .
اجزاء قفل کــننده و اتصاالت آنها باید در مقابل ضربه مقاوم باشند، از فلز ساخته شده و یا بافلز تقویت    4 – 1 – 3 – 7 – 7

  شده باشند.
  300استحکام درگیري زبانۀ قفل ( اجزاء قفل کننده ) باید به نحوي باشد که اعمال نیرویی معادل       5 – 1 – 3 – 7 – 7

  ی بر روي عملکرد مؤثر قفل  نداشته باشد .در جهت باز شدن ، تأثیر منفنیوتن 
و در حالیکه نیروهاي به شرح زیر بر سطح آن و در جهت باز  ) 1 –پیوست ( ج قفل باید در آزمون      6 – 1 – 3 – 7 – 7

  شدن درب بدان وارد می شود،  بدون تغییر شکل دائمی ، مقاومت نماید:
  در مورد درهاي کشویی ؛نیوتن  1000الف )   
  بر روي زبانه قفل درمورد  درهاي لوالیی.  نیوتن   3000)    ب   

  عمل قفل شدن و تداوم آن باید توسط نیروي جاذبۀ زمین ، آهنرباي دائمی یا فنر انجام گیرد.   7 – 1 – 3 – 7 – 7
ي باشد که در لحظۀ باز فنرها در هنگام قفل باید با فشردگی عمل کنند و داراي حرکت هدایت شده باشند و طول آنها به اندازه ا

  شدن قفل ، فنر بصورت کامالً فشرده در نیاید و فضایی بین حلقه هاي آن موجود باشد .
  در صورتی که آهنرباي دائمی ( یافنر ) به هر دلیلی به نحو مطلوب عمل نکند ،گرانش نباید موجب از حالت قفل در آمدن شود. 

خود توسط عمل یک مغناطیس دائمی صورت پذیرد،  نباید بتوان با روشهاي  در صورتی که  تثبیت اجزاء قفل کننده در محل
  ساده اي چنین اثري را خنثی نمود ( مثالً با استفاده از ضربه یا حرارت ).

قفل باید  در برابر خطر جمع شدن گرد و خاك که می تواند کارکرد مناسب آنرا مختل نماید ، حفاظت    8 – 1 – 3 – 7 – 7
  شود .

بازرسی قطعات عمل کننده باید به آسانی امکانپذیر باشد . مثالً بدنۀ قفل در این قسمتها می تواند    9 – 1 – 3 – 7 – 7
  شفاف باشد .

در صورتی که اتصاالت قفل در داخل جعبه اي قرار دارد پیچ هاي محکم کننده درپوش باید از        10 – 1 – 3 – 7 – 7
  دن درپوش در سوراخها بمانند و به چاه نریزند.که در هنگام باز نمو 83نوعی باشد

  باز کردن اضطراري     2 – 3 – 7 – 7
  قابل باز شدن باشد . پیوست (ب )،هر یک از درهاي طبقه باید از بیرون به کمک کلیـد سه گوش ، با ابعاد استاندارد طبق 

همراه دستورالعملی که حاوي جزئیات هشدارهاي الزم ،  این نوع کلید تنها باید در اختیار افراد مسئول باشد . این کلیدها باید
  جهت جلوگیري از وقوع حوادثی که در نتیجه باز کردن درب بدون قفل نمودن دوباره آن پیش میآید ، باشد . 

  بعد از یک باز شدن اضطراري، در حالتی که درب طبقه بسته است ، قفل نباید بتواند در وضعیت باز باقی بماند. 
یکه درهاي طبقه بوسیله درب کابین باز و بسته میشوند ، وسایلی ( مثل فنرها و وزنه ها ) باید بسته شدن خود به خود در صورت

  درب طبقه را وقتی کابین در خارج از منطقه بازشو قفل قرار دارد و درب طبقه به هر دلیلی باز شود ، تضمین نماید .
  باشد . 1 –پیوست  ج ء ایمنی به حساب می آید و باید مطابق با الزامات وسیلۀ قفل کننده یک جز      3 – 3 – 7 – 7 

  وسیله برقی براي اطمینان از بسته بودن درب طبقه     4 – 7 – 7
 – 1 – 14هر درب طبقه باید مجهز به یک وسیله ایمنی برقی براي اثبات حالت بسته بودن آن مطابق بند        1 – 4 – 7 – 7
  برآورده شوند . 2 – 7 – 7ایط مندرج در بند باشد، بطوریکه شر 2
در مورد درهاي کشویی افقی طبقه که با درب کابین بطور همزمان عمل میکنند ، این وسیله می تواند با       2 – 4 – 7 – 7

  باشد .وسیله اي که براي اثبات حالت قفل میباشد، یکی باشند به شرط آنکه قفل شدن منوط به بسته شدن مطمئن درب طبقه 
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در صورتی که درهاي طبقات لوالیی باشند ، این وسیله باید بر روي لبه بسته شو درب یا بر روي ابزار         3 – 4 – 7 – 7
  مکانیکی که بسته شدن درب را اثبات میکند ، نصب شود .

   الزامات مشترك بین وسایل اثبات بسته بودن و قفل بودن درب    5 – 7 – 7

حرکت آسانسور بتوسط اشخاص از محلهایی که بصورت عادي در دسترس عموم میباشند ، نباید حتی با       1 – 5 – 7 – 7
یک عمل ساده، نظیر  پل کردن یک سویچ ایمنی(که جزء توالی عمل قفل شدن نمیباشد ) درحالیکه درب طبقه باز می باشد  و  

  قفل نشده است ، امکانپذیر باشد .
واسطه اي که در اثبات قفل بودن مورد استفاده قرار می گیرند، با عملکرد مثبت باید وارد عمل وسایل       2 – 5 – 7 – 7

شوند، ( عملکرد مثبت  بدین معنا است که با برقراري جریان ، قفل شدن تأیید شود و بالعکس  عدم برقراري جریان به منزلۀ 
  تأیید قفل بودن نباید مورد استفاده واقع شود ) . 

  درهاي کشویی چند لته اي که لته هاي آن بطور مکانیکی بهم متصل شده اند.   6 – 7 – 7
در مورد درب کشویی که از چندین لته که بطور مکانیکی و مستقیماً به یکدیگر متصل      1 -6 - 7 – 7

  هستند تشکیل شده ، مواد زیر مجاز میباشند :
  بر روي یک لته ؛ 2-4-7-7ا  ی 1- 4-7-7نصب وسایل قفل کننده ذکر شده در بند   –الف 
در مورد درهاي تلسکویی با قالب کردن سایر لته ها در حالت بسته ، قفل کردن یک لته بطوریکه این قفل  -ب 

  بتواند به تنهایی از باز شدن سایر لته ها جلوگیري کند.
مکانیکی به یکدیگر متصل باشند (  در صورتیکه که یک درب کشویی از چندین لته که بطور غیر مستقیم و    2 – 6 – 7 – 7 

بعنوان مثال توسط طناب یا زنجیر یا تسمه )، قفل کردن یک لته بطوریکه این قفل بتواند به تنهایی از باز شدن سایر لته ها 
  جلوگیري کند ، چنانچه دستگیره اي بر روي این لته ها نصب نشده باشد، مجاز است.

بسته شدن آن بدون استفاده از وسایل قفل کننده صورت گرفته ، باید توسط یک  وضعیت بسته بودن  لتۀ ( هاي) دیگر که
  ، اثبات شود. 2 – 1 – 14وسیلۀ ایمنی  الکتریکی مطابق بند 

  بستن درهایی که بطور خودکار عمل می کنند  8 – 7
ص باید بسته شوند . درهاي طبقات که بطور خودکار عمل میکنند، در زمان کارکرد عادي در طول یک بازة زمانی مشخ

 .این بازة زمانی بر اساس ترافیک آسانسور در طول زمانی که فرمان حرکت کابین داده نشده ، تنظیم میگردد

  کابین و وزنه تعادل    8
  ارتفاع کابین  1 – 8
  باشد . سانتیمتر 195   ارتفاع مفید داخل کابین باید حداقل     1 – 1 – 8
  سانتیمتر باشد. 195ي هاي کابین براي استفاده کنندگان باید حداقل ارتفاع مفید ورود   2 – 1 – 8
  مساحت مفید و ظرفیت اسمی کابین ، تعداد مسافران     2 – 8
  حالت کلی    1 – 2 – 8

براي جلوگیري از سوار شدن بیش از اندازة مسافرین (اضافه بار) مساحت مفید کابین باید محدود گردد. 
  داده شده است . 1 – 1جدول ر اسمی کابین و حداکثر مساحت مفید آن در بدین منظور رابطه بین با

وجود هرگونه تورفتگی و یا گسترش سطح، حتی با ارتفاع کمتر از یک متر ، با درب جداکننده یا بدون درب ، تنها در صورتی 
  مجاز می باشد که مساحت این قسمت افزده در مساحت مفید کابین منظور شده باشد.

  قابل دسترس در ورودي ، وقتی که درها بسته باشند ، باید به حساب آورده شود .  هر سطح 



 ،    باز بینی و کنترل شود .  5 – 2 – 14عــالوه بر این ، بار  اضافی کابین باید توسط وسیله اي با ویژه گیهاي مطابق بند 
   1- 1جدول 

ماکزیمم مساحت مفید 
 بار اسمی ، جرم m2 کابین 

kg 

مساحت مفید  ماکزیمم
  m2 کابین

باراسمی، 
  جرم 
kg 

 )1(100 0ر37 900 2ر20

 )2(180 0ر58 975 2ر35
 225 0ر70 1000 2ر40
 300 0ر90 1050 2ر50
 375 1ر10 1125 2ر65
 400 1ر17 1200 2ر80
 450 1ر30 1250 2ر90
 525 1ر45 1275 2ر95
 600 1ر60 1350 3ر10
 630 1ر66 1425 3ر25
 675 1ر75 1500 3ر40
 750 1ر90 1600 3ر56
 800 2ر00 2000 4ر20
 825 2ر05 )3( 2500 5ر00

  ) :  حداقل مقدار براي آسانسور یک نفره.1یادآوري (
 ) : حداقل مقدار براي آسانسور دو نفره.2یادآوري (
 را اضافه کنید . 0رm2 16، مقدار  kg2500اضافه تر از  kg 100) :  به ازاي هر 3یادآوري (

 ي مقادیر میانی از بار ، مساحت توسط روش درون یابی خطی بدست می آید. برا
  

 

  مسافري  –آسانسورهاي  باري     2 – 2 – 8
مسافري بارانش هیدرولیکی، مساحت مفید کابین میتواند از مقادیري که با  –در مورد آسانسورهاي باري        1 – 2 – 2 – 8

 الف 1 – 1جدول بیشتر شود ، اما نباید از مقادیر متناظر با ظرفیت اسمی که از  بدست می آید، 1 – 1جدول استفاده از 
 بدست می آید ، بیشتر گردد.

  الف  - 1– 1جدول 
 

ماکزیمم مساحت 
  مفیدکابین

  را بینید) 1- 2- 8( بند 
m2 

بار اسمی ، 
 جرم

kg 

ماکزیمم مساحت 
  مفیدکابین

 را ببینید) 1- 2-8(بند 
 m2  

باراسمی، 
  جرم 
kg 

  3ر52
975  

  400  1ر68

  3ر60
1000  

  450  1ر84



  3ر72
1050  

  525  2ر08

  3ر90
1125  

  600  2ر32

  4ر08
1200  

  630  2ر42

  4ر20
1250  

  675  2ر56

  4ر26
1275  

  750  2ر80

  4ر44
1350  

  800  2ر96

  4ر62
1425  

  825  3ر04

  4ر80
1500  

  900  3ر28

  5ر04
1600  

    

  را اضافه کنید. 0ر2m  4ر )، مقدا kg1600( اضافه تراز  kg 100به ازاي هر  -
 براي مقادیر میانی از بار، اندازة مساحت با روش درونیابی خطی بدست می آید. -
  
 
با این وجود در مورد آسانسورهاي داراي وزنه تعادل، مساحت مفید کابین باید به مقداري باشد تا قرار دادن         2 – 2 – 2 – 8

برابر فشاري که جک و لوله  1ر4)مشخص می گردد ،  فشاري بیش از  1 – 2 – 8(بند  1 – 1جدول باري که مقدار آن طبق 
  کشی بر آن اساس طراحی شده اند، را ایجاد ننماید.

طراحی کابین  ، یوك کابین ، اتصال بین کابین وپیستون جک ( استوانه )، وسایل سیستم آویز ( در         3 – 2 – 2 – 8
مستقیم ) ، ترمز ایمنی کابین ، شیر ترکیدگی ، شیر محدود کننده  و یا  محدود کنندة یک مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر 

 2 – 8( بند  1 – 1جدول راهه ، ترمز ایمنی گیره اي و پاول، ریل هاي  راهنما و ضربه گیرها ، باید بر اساس مقدار باري که از 
  ) بدست میاید ، انجام گرفته باشد . 1 –
  
، در محاسبات طراحی نه تنها باید وزن  1 – 2 – 8عالوه بر بکارگیري الزامات مندرج در بند         4 – 2 – 2 – 8

باري که حمل می شود را به حساب آورد بلکه باید وزن وسایل حمل کننده که ممکن است وارد کابین شوند را نیز در نظر گرفت 
.  

  تعداد مسافران    3 – 2 – 8
  روشهاي زیر بدست آورد : تعداد مسافران را می توان با 

  و گرد کردن نتیجه به پایین ترین عدد صحیح؛ 75الف ) یا از تقسیم بار اسمی ( ظرفیت ) بر عدد 
  ؛ 2-1جدول  ب ) یا با کمک 

  هر کدام از این دو محاسبه که کوچکترین رقم را بدهند ، مالك انتخاب تعداد مسافرین میباشد .
  )2-1جدول (

  حداقل مساحت مفید 
 )m2بین (کا

تعداد مسافران 
  (نفر)

  حداقل مساحت مفید 
 )m2کابین (

تعداد مسافران 
  (نفر)



 1 0ر28 11 1ر87
 2 0ر49 12 2ر01

 3 0ر60 13 2ر15
 4 0ر79 14 2ر29
 5 0ر98 15 2ر43
 6 1ر17 16 2ر57
 7 1ر31 17 2ر71
 8 1ر45 18 2ر85
 9 1ر59 19 2ر99
  10 1ر73 20 3ر13

 
  

  به سطح مفید کابین افزوده می شود.  0رm2  115ر به ازاء هر مسافرمساف 20بیش از 
 

  

  دیواره ها ( بدنه ) ، کف و سقف کابین       3 – 8
  کابین باید بوسیلۀ دیواره ها ، کف و سقف کامالً مسدود شود . فقط محلهاي زیر مجاز به باز بودن میباشند :    1 – 3 – 8

  ي استفاده کنندگان ؛الف ) ورودیها ، براي دسترسی عاد
     ب ) درها و دریچه هاي اضطراري ؛ 

  پ ) منفذ هاي  تهویه . 
  دیواره ها ، کف و سقف باید از نظر مکانیکی مقاومت کافی داشته باشند .   2 – 3 – 8

کف و سقف مقاومت مکانیکی چهار چوب اصلی ( قاب دور کابین ) یا مجموعۀ نگه دارنده کفشکهاي ریل راهنما ، دیواره ها ، 
کابین باید به مقداري باشد که بتواند در برابر نیروهاي وارده در زمان حرکت عادي آسانسور و یا در موقع عمل ترمز ایمنی ( 

  پاراشوت ) شیر ترکیدگی ، ترمز ایمنی گیره اي و یا پاول ها  و یا در هنگام برخورد به ضربه گیرها پایداري نماید .
، بطور قائم از سمت نیوتن 300اره باید داراي مقاومت مکانیکی باشد که چنانچه نیرویی به بزرگی  هر دیو     1 – 2 – 3 – 8

  متر مربع اعمال شود:  5داخلی کابین به بیرون آن روي مقطع گرد یا مربعی به مساحت  
  الف ) بدون هیچ گونه تغییر شکل دائمی، مقاوم باشد؛

  ایجاد نکند . مترمیلی 15ب ) تغییر شکل  کشسان بزرگتر از 
دیوارهاي داراي شیشه باید از جنس شیشه الیه دار بوده و همچنین در آزمون ها ي شوك آونگی که در        2 – 2 – 3 – 8

  آمده است ، مقاوم باشند . پیوست ( د )
  بعد از انجام آزمون ، ایمن بودن دیوار نباید تحت تأ ثیر قرار گرفته باشد .

داراي  متر 1ر10تا متر  0ر90از کف قرار گرفته اند ، باید در ارتفاع بین  متر  1ر  10ه در ارتفاع کمتر از دیواره هاي شیشه اي ک
  باشند . این دستگیره باید به قسمتی دیگر بغیر از شیشه نصب شده باشند . 84یک دستگیره

ن شیشه از قید و بست هاي آن حتی در نصب شیشه در دیوار باید بگونه اي انجام گیرد تا از خارج شد      3 – 2 – 3 – 8
  صورت نشست آن اطمینان حاصل شود .

  پانلهاي شیشه اي باید داراي نشانه گذاري  حاوي اطالعات زیر باشد :      4 – 2 – 3 – 8
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  الف ) نام سازنده و عالمت تجارتی ؛ 
  ب ) نوع شیشه ؛

  ).میلیمتر 8 - 8 - 0ر76پ ) ضخامت ( بعنوان مثال 
  باید در مورد سقف کابین اعمال شود . 13 – 8مقررات بند        5 – 2 – 3 – 8
دیواره ها ، کف و سقف کابین نباید از مواد قابل اشتعال  ویا موادي که بطور طبیعی گاز و دودهاي خطرناك        3 – 3 – 8

  تولید می کنند ، ساخته شوند .
  محافظ پنجه پا    4 – 8
ورودي کابین باید مجهز به صفحۀ محافظ پنجه پا باشد، مقطع عمودي این صفحه باید به  سرتاسر عرض آستانه   1 – 4 – 8

 20درجه نسبت به سطح افق به سمت پایین امتداد یابد، تصویر این پخ روي صفحه افقی نباید کمتر از  60وسیله پخی با زاویه  
  باشد میلیمتر

  باشد .متر  0ر75ید حداقل ارتفاع قسمت عمودي صفحه محافظ پنجه پا با   2 – 4 – 8
)  4-1-2- 14(   1در مورد آسانسورهایی که با ایستادن در باالتر از سطح توقف ، عملیات  تخلیه و یا بارگیري   3 – 4 – 8

صورت می گیرد، ارتفاع قسمت عمودي صفحه محافظ پا باید به اندازه اي باشد که وقتی کابین در باالترین حد بارگیري و یا 
  متر زیر آستانه درب  را بپوشاند  . 0ر1ر دارد ، قسمت عمودي صفحه تا تخلیه قرا

  ورودي به کابین  5 – 8
  ورودي هاي کابین باید مجهز به درب باشند .

  درهاي کابین   6 – 8
ویی مسافري که ممکن است در آنها درهاي کش –درهاي کابین باید بدون روزنه باشند ، بجز در آسانسورهاي باري   1 – 6 – 8

عمودي ( گیوتینی ) که به سمت باال باز میشوند نصب شود . این نوع درها ممکن است بصورت نرده اي و یا مشبک ساخته شوند 
  بیشتر باشد .میلیمتر  60و عمودي از میلیمتر  10. ابعاد شبکه یا سوراخها نباید بطور افقی از 

 ي کابین بجز فواصل ضروري باید مسدود  گردد. وقتی درهاي کابین بسته هستند ، کلیه ورودیها  2 – 6 –8
در هنگام بسته بودن درب کابین،  درز بین لتۀ درها یا بین پایین لتۀ درها و ستونهاي جانبی ، نعل سردر یا چهار  3 – 6 – 8

  چوب آستانه ها باید تا حد امکان کوچک باشد . 
این بند تأ مین  می شود. این مقدار می تواند در اثر فرسودگی به  بیشتر نشود ، شرایطمیلیمتر  6در صورتی که این مقدار ا ز 

افزایـش یابد. در صورت وجود برآمدگی این فواصل از پشت برآمدگیها اندازه گیري  می شوند. بطور استثناء در مورد میلیمتر  10
  عمل می شود.  1 - 6 – 8در هاي کشویی عمودي مطابق بند 

  الیی ، براي جلوگیري از برخورد به کابین ، بازشوي درب باید به طرف بیرون کابین باشد .در مورد درهاي لو 4 – 6 – 8
در صورتی که درب هاي طبقه  داراي صفحات شفاف باشند ، درب کابین هم باید داراي یک صفحۀ شفاف باشد ،  5 – 6 – 8

  قی بماند.مگر آنکه درب کابین خودکار بوده و در حالت توقف کابین، درب طبقه باز با
( الف ) مطابقت داشته و همچنین باید در روي  2 – 6 – 7در صورت وجود صفحات شفاف ، این صفحات باید با مقررات بند 

  درب کابین بگونه اي نصب شود که وقتی کابین متوقف میباشد در راستا و روبروي قسمت شفاف درب طبقه قرار گیرند .
  85 متعلقات آویز درها –نما ریل هاي  راه –آستانه ها    6 – 6 – 8

  مربوط به درهاي کابین باید در نظر گرفته شوند . 4 – 7مقررات مندرج در بند 
  مقاومت مکانیکی   7 – 6 – 8

                                                           
1 –Docking operation  
85 - Door suspension 



 300درهاي کابین در حالت بسته باید مقاومت مکانیکی کافی داشته باشند ، بطوري که وقتی نیرویی معادل   1 - 7 – 6 – 8
  سانتیمتر مربع اعمال شود : 5ن کابین به بیرون آن روي مقطع گرد یامربعی به مساحت بطور عمود از درونیوتن 

  الف ) بدون تغییر شکل دائمی مقاوم باشند ؛
  نداشته باشند ؛میلیمتر  15ب ) تغییر شکل  کشسان بیش از 

  پ ) در حین انجام این آزمون و پس از آن، عملکرد ایمن درب نباید تحت تأثیر قرار گیرد . 
لته درهاي شیشه اي باید بگونه اي باشد تا در اثر اعمال نیرو هاي ذکر شده در این استاندارد بدون صدمه دیدن   2- 7 – 6 - 8

  نیرو را منتقل کنند . 
بیشتر می باشد ، این شیشه باید از جنس شیشه  2 – 6 – 7در مورد درهایی که ابعاد شیشۀ آنها از مقادیر ذکر شده در بند 

  آمده را نیز داشته باشند .  پیوست (د)یه دار بوده  و مضافاً باید تحمل آزمون هاي شوك آونگی که در هاي ال
  بعد از انجام این آزمون ها کارکرد ایمن درب نباید مختل شود .

نگام نصب شیشۀ درب باید بگونه اي انجام شود تا از خارج نشدن شیشه از قید و بست هاي آن حتی در ه     3 - 7 - 6 - 8
  نشست آن اطمینان حاصل شود .

  پانلهاي شیشه اي باید داراي برچسب حاوي اطالعات زیر باشند :    4 - 7 – 6 – 8
  نام و عالمت تجارتی فروشنده ؛ –الف 
  نوع شیشه ؛ –ب 
  ) میلیمتر 8 - 8 - 0ر76ضخامت ( بعنوان مثال  –پ 

کودکان در درهاي خودکار  افقی که ابعاد شیشه آنها از مقادیر ذکر به منظور اجتناب از کشیده شدن دست         5 - 7 – 6 – 8
  بیشتر باشد ، تمهیداتی به منظور کم کردن این خطر باید انجام گیرد. از قبیل : 2 – 6 – 7شده در بند 

  کاهش ضریب اصطکاك بین دستها و شیشه ؛ -الف 
  متر ؛ 1ر 10مات کردن شیشه ها تا ارتفاع  –ب 
  ص انگشتها ؛سنسور تشخی –پ 
  روشها ي مناسب دیگر . –ت 
  حفاظت در حین عملکرد درها    7 – 8
  کلیات  1 – 7 – 8
درها و متعلقات آن باید طوري طراحی شوند که صدمات ناشی از فشرده شدن بخشی از بدن شخص، لباس و  

  یا اشیا ء دیگري که ممکن است در بین آنها گیر کنند، را به حداقل کاهش دهند .
ظور جلوگیري از بریدگی در حین حرکت درهاي کشویی خودکار ، سطح سمت کابین درها نباید سوراخ یا یرآمدگی بیش از بمن
  داشته باشد .میلیمتر  3

  لبۀ این سوراخها یا برآمدگیها باید در جهت بازشو درب پخ  شده  باشند .
  زامی نمیباشد .در مورد درهاي منفذدار ال  1-6-8رعایت دو مورد فوق ، مطابق بند 

  درهاي مجهز به نیروي محرکه    2 – 7 – 8 
  این نوع درها باید طوري طراحی شوند که آسیب دیدگی شخص ناشی از ضربه لنگه درب به حداقل کاهش یابد .

 به این منظور شرایط زیر باید فراهم شود :
د شرایط زیر براي مکانیزم درب متصل باید در مواردي که درهاي کابین و طبقه جفت شده باشند و بطور همزمان عمل کنن

  .     فراهم شود

  درهاي کشویی افقی  1 – 2 – 7 – 8 



  درهاي خودکار با نیروي محرکه     1  – 1 – 2 – 7 – 8
بیشتر باشد . این نیرو نباید نیوتن  150نیروي الزم جهت جلوگیري از بسته شدن درب نباید ار       1 – 1 – 1 – 2 – 7 – 8

  ک سوم اول مسیر حرکت درب اندازه گیري شود . در ی
انرژي جنبشی درب طبقه و قطعات مکانیکی نصب شده بر آن ، با سرعت میانگین بسته شدن        2 -1 -  1 – 2 – 7 – 8

  بیشتر شود.  J  10و نباید از  86اندازه گیري یا محاسبه میشود
  رحرکت آن باید اندازه گیري شود ، بجز :متوسط بسته شدن یک درب خودکار کشویی در تمام طول مسی

  از هر انتهاي حرکت؛میلیمتر  25در مورد درهایی که از وسط باز می شوند ،  –الف 
  از هر انتهاي حرکت .میلیمتر  50در مورد درهایی که از کنار باز می شوند ،   -ب 

ام بسته شدن درب ، در صورتی که شخص بین وسیله اي حفاظتی باید تعبیه گرددتا در هنگ      3 - 1 – 1 – 2 – 7 – 8
  درها گیر کرده باشد و یا در حال گیر کردن باشد ، بتواند بطور خودکار موجب باز شدن مجدد درب گردد .

  را ببینید )   3-1-1-2-7-8ایـــن وسیله حفاظتی می تواند در درب کابین تعبیه شود ( بند 
  سیر حرکت ضرورتی ندارد .انتهاي ممیلیمتر  50عملکرد این وسیله در 

در صوت وجود سیستمی که این وسیله حفاظتی را پس از مدت زمانی غیر فعال می سازد تا به طریقی رفع مانع شود ، در این 
  بیشتر شود . J 4نباید از  2-1-1-2-5-7حالت انرژي تعریف شده در بند 

بیشتر باشد. این نیوتن  150و ( درهاي آکاردئونی ) نباید از نیروي الزم براي باز شدن درهاي تاش      4 -1 -1 - 2 – 7 – 8
اندازه گیري در هنگامیکه درب جمع شده باشد، بطوریکه فاصله لبه هاي بیرونی مجاور لبه هاي تا شده  و یا  معادل آن ، مثالً 

  باشد، انجام می گردد .میلیمتر  100لبه بیرونی و چهار چوب درب 
در صورتی که درب تاشو به داخل یک فرورفتگی یا شکاف برود، فاصله بین هر لبه خارجی درب      5 – 1 – 1 – 2 – 7 – 8

  باشد .  میلیمتر 15تاشو و شکاف باید حداقل 
  درهاي غیر خودکار بانیروي محرکه    2  – 1 – 2 – 7 – 8

ا فشار پیوسته روي دگمه، در صورتیکه درهایی که بسته شدن آنها تحت کنترل دائم استفاده کنندگان صورت می گیرد ، مثالً ب
ژول تجاوز کنــد، حداکثر سرعت متــوسط بسته شدن  10از  2- 1- 1- 2-5-7انرژي جنبشی محاسبه شده برطبق بند 

  متر بر ثانیه محدود باشد. 0ر 3سریعترین لنگه درب باید به
  درهاي کشویی عمودي ( گیوتینی )      2 – 2 – 7  – 8 

  مسافري باید مورد استفاده قرارگیرد . –فقط در آسانسور هاي باري درهاي کشویی عمودي 
  بسته شدن این گونه درها با نیروي محرکه مجاز است، مشروط به اینکه تمام چهار شرط زیر بطور همزمان برقرار باشند :

  الف ) بسته شدن درها تحت دید وکنترل دائمی استفاده کننده گان باشد؛
  متر بر ثانیه  باشد؛  0ر 3بسته شدن لته درها محدود به   ب) حد اکثر سرعت متوسط

  با شد؛  1 – 6 – 8پ ) ساختار درب کا بین باید مطابق بند  
  ت) درب کابین حداقل باید تا حدود دو سوم  بسته شده باشد قبل از آنکه درب طبقه شروع به بسته شدن کند . 

  معکوس کنندة حرکت براي بسته شدن    8 – 8
ب از نوع خودکار با نیروي محرکه باشد باید وسیله اي براي معکوس نمودن حرکت بسته شدن درب در کنترل هاي داخل اگر در

  کابین تعبیه  شود .

                                                           
 نيوتن بر ميليمرت عمل مي كند و به سادگي حد 25ايـــن اندازه گـريي را مي توان توسط وسيله اي داراي پيستون مدرج و حلقه اي لغزان،  كه بر روي فنري  به ثابت فنر  - 86

  نرژي جنبشي را بدست آورد.�ايي جاجبايي فنر در اثر فشردگي را نشان مي دهد ، اجنام داد. مي توان با اجنام حماسبة ساده اي بر روي مقادير اندازه گريي شده ، ا
  



در آسا نسورهاي مجهز به سیستم ضد خرش الکتریکی براي معکوس نمودن حرکت بسته شدن درب نباید از کلیدهاي نوع دو 
  حالته استفاده نمود .

  سیله الکتریکی براي اثبا ت بسته بودن درهاي کابین  و   9 – 8
اگر درب کابین  یا لته اي از درهاي چند لته اي باز باشد ، راه   2 – 2 – 7 – 7به استثـناء شرایـط بند    1 – 9 – 8

کت کابین می تواند اندازي آسانسور و یا ادامه حرکت عادي  نباید امکان پذیر باشد . با این وجود عملیات مقدماتی بمنظور حر
  انجام شود . 

باشد، که بسته بودن آنرا طبق بند   2– 1 – 14هر درب کابین باید داراي  یک وسیله ایمن برقی مطابق بند    2 - 9  – 8
  ، اثبات نماید .  1 – 9 – 8
وسیلۀ قفل کنندة پ )، طراحی وعملکرد  1 – 2 – 11در صورتیکه الزم باشد تا درب کابین قفل شود ( بند    3 – 9 – 8

  مربوطه باید مشابه با وسیله قفل کننده درب طبقه باشد .
  درهاي کشویی داراي چند لته که بطور مکانیکی به یکدیگر متصل می شود . 10 – 8
در صورتیکه درب کشویی داراي چندین لته باشد که مستقیماً و بطور مکانیکی بهم متصل هستند،  موارد زیر       1 – 10 – 8
  از است :مج

  :   2 – 9 – 8نصب وسیله الکتریکی  موضوع بند   –الف 
  ) یا بر روي یک لته منفرد ( در درهاي تلسکوپی روي سریعترین لته ) ؛1
) یا بر روي دستگاه محرکه درب ، در صورتیکه اتصال مکانیکی بین لته ها و این دستگاه محرکه 2

  بطور مستقیم باشد، و
( پ ) ، قفل شدن تنها یک لته کافی است مشروط برآنکه قفل شدن یک لته مانع   1– 2 – 11ب ) در مورد بند  

ازباز شدن دیگر لته ها شود و این امر در واقع در درهاي تلسکوپی روي می دهد که لته ها در حالت بسته به 
  یکدیگر قالب می شوند. 

طور مکانیکی و غیر مستقیم به هم متصل هستند ، ( در صورتیکه درب کشویی متشکل از لته ها یی باشد که ب   2 – 10 – 8
با رعایت دو شرط زیر بروي یک لته مجاز می   2 – 9 – 8مثالً با طناب ، تسمه و یا زنجیر ). نصب وسیله الکتریکی طبق بند   

  باشد :
  این لته ، لتۀ محرك درب نباشد، و  –الف 
  حرکه درب متصل باشد .لته محرك باید بطور مستقیم و مکانیکی بدستگاه م –ب 

  باز کردن درب کابین  11 – 8 
در صورتیکه به هر دلیلی آسانسور در نزدیکی یک  طبقه توقف نماید و منبع تغذیه درب  ( در صورت وجود )     1- 11 – 8

  قطع شود براي خارج نمودن مسافرین از کابین اعمال زیر باید امکان پذیر باشد .
  ا بخشی از درب کابین با دست از سمت طبقه ؛باز کردن تمامی و ی  -الف 
باز کردن تمامی و یا بخشی از درب کابین به همراه درب طبقه با دست از سمت کابین در صورتیکه درب   -ب 

  کابین و درب طبقه بهم جفت شده باشند ؛
ح داده شده اند، حداقل باید در شر 1 – 11 – 8بکارگیري روشهایی که بمنظور باز کردن درب کابین در بند       2 – 11 – 8

  منطقه باز شو قفل امکان پذیر باشد.
  بیشتر باشد .نیوتن  300نیروي الزم براي باز کردن درب کابین نباید از 

  (پ) باز نمودن درب کابین از داخل ، باید تنها در منطقۀ باز شو قفل ممکن باشد .  1 – 2 – 11در آسانسور هاي موضوع بند 



متر بر ثانیه باشد، باز نمودن درب کابین هنگامیکه آسانسور در  1در صورتیکه سرعت اسمی آسانسور بیش از    3 – 11 – 8
  نیاز داشته باشد.نیوتن  50حرکت است باید به نیرویی بیش از 

  این شرط در منطقه باز شو قفل الزامی نمی باشد .
  دریچه هاي سقفی اضطراري و درهاي اضطراري 12 – 8
کمک به مسافران درون کابین همیشه باید از بیرون انجام شود، بخصوص در موردي که روش کمک رسانی    1 – 12 – 8

  قبال پیش بینی شده باشد .  9 – 12اضطراري مندرج در بند 
اگر جهت رهایی و نجات مسافران درون کابین، دریچه اي در سقف آن تعبیه شده باشد ، ابعاد این دریچه    2 – 12 – 8

  باشد . متر 0ر35×  متر   0ر50ري باید حداقل اضطرا
می توان از درهاي اضطراري در کابین هاي هم جوار استفاده نمود ، مشروط بر اینکه فاصله افقی بین کابین ها    3 – 12 – 8
و عرض تر م 1ر8را ببینید ) درهاي اضطراري در صورت وجود ، باید با ارتفاع  2-1-2-2-5بیشتر نباشد ( بند متر  0ر75از 

  باشد . متر  0ر35
 – 8و  2 – 3 – 8در صورتیکه  درهاي اضطراري  و دریچه هاي سقفی نصب شده باشند آنها باید با بندهاي     4 – 12 – 8
  و همچنین با موارد زیر مطابقت داشته باشد : 3 – 3
  دریچه ها و درهاي اضطراري باید به یک قفل مجهز باشند .    1 – 4 – 12 – 8
دریچه هاي سقفی اضطراري باید از بیرون کابین و از درون کابین با کلیدي مناسب که به شکل مثلث     1 – 1 – 4 – 12 – 8

  تعریف شده، باز شوند . پیوست ( ب )می باشد و در 
  بازشوي دریچه هاي اضطراري نباید بداخل کابین باشد .

  نسور بیرون بزند .لبۀ دریچه سقفی در حالتی که باز است نباید از کابین آسا
درهاي اضطراري باید از بیرون کابین بدون کلید و از درون آن با استفاده از کلیدي مناسب که به شکل    2 – 1 – 4 – 12 – 8

  تعریف شده باز شوند .   پیوست ( ب )مثلث  بوده و 
  درهاي اضطراري نباید به سمت بیرون کابین باز شوند .

زنۀ تعادل و یا مقابل مانع ثابتی ( بجز آهن هاي جدا کنندة کابین ها )  که راه عبور از یک کابین درهاي اضطراري نباید سرراه و
  به کابین دیگر را مسدود کند ، قرار گیرد .

ذکر شده باید توسط وسیلۀ ایمن الکتریکی،  مطابق با  1 – 4 – 12 – 8اثبات قفل بودن درب که در بند  2 – 4 – 12 – 8
  صورت گیرد . 2 – 1 – 14بند 

  اگر قفل بطور مؤثري عمل نکند ، این وسیله الکتریکی باید موجب توقف آسانسور گردد .
  باز گشت آسانسور به کار عادي باید فقط باقفل کردن مجدد و آگاهانۀ درها  ممکن باشد .

  سقف کابین  13 – 8
  رده نماید:، سقف کابین باید الزامات زیر را نیز برآو 3 – 8در تکمیل مقررات بند 

سقف کابین در هر قسمت باید تحمل وزن دو نفر را داشته باشد ، یعنی  در مقابل وزن هر کدام از آنها به میزان    1 – 13 – 8
                بدون تغییر شکل دائمی مقاومت نماید. متر  0ر20×  متر  0ر20نیرو در مساحت نیوتن  1000

متر مربع براي ایستادن وجود داشته باشد ،  0ر12بازي به مساحت حداقل  روي سقف کابین باید فضاي   2 – 13 – 8
  متر نباشد .   0ر 25 بطوریکه کوچکترین ضلع آن کمتر از 

متر بیشتر شود،  0ر3در صورتیکه فاصلۀ آزاد افقی از پشت لبۀ خارجی کابین و عمود بر آن (تا دیوارة چاه ) از   3 – 13 – 8
  ري شود . باید سقف کابین نرده گذا



متر در نظر گرفته  0ر3 اندازه گیري فواصل آزاد از دیوار چاه باید انجام گیرد ،تو رفتگی هاي در دیواره به عرض وارتفاع کمتر از  
  نمی شود . 

 نرده ها باید داراي شرایط و الزامات زیر باشند : 
متر ویک میلۀ میانی در نصف ارتفاع نرده ها،  0ر  10باید داراي دستگیره وسینی محافظ پنجۀ پا به ارتفاع  1 – 3 – 13 – 8

  باشند .
  با در نظر گرفتن فاصلۀ آزاد افقی از پشت دستگیرة نرده ، ارتفاع آن باید حداقل :       2 – 3 – 13 – 8

  متر باشد ؛   0ر 85 متر در صورتیکه فاصلۀ آزاد کمتر از  0ر70 الف) 
  متر بیشتر باشد .  0ر5 متر در صورتیکه فاصلۀ آزاد از  1ر10 ب)

فاصلۀ افقی بین لبۀ خارجی دستگیره و هر قسمت از چاه ( شامل وزنۀ تعادل ، سو یچ ها ، ریل ها ،    3 – 3 – 13 – 8 
  متر باشد .  0ر 10 براکتها و غیره . . . ) باید حداقل 

به آن انجام  هایی ) که دسترسینرده ها باید دسترسی ایمن و آسان  به سقف کابین از قسمتی(     4 – 3 – 13 – 8
  میگیرد، را  فراهم نماید .

  متر از لبه هاي سقف کابین قرار گیرد . 0ر  15باید در فاصله ماکزیم    نرده   5 – 3 – 13 – 8
در صورت وجود نرده ،  عالمت نوشته هشدار دهنده اي ، براي آگاهی از خطر آفرین بودن تکیه بر آنها در جایی    4 – 13 – 8
  ناسب بر روي آنها باید نصب شود .م
  شیشه هایی که در سقف کابین بکار می روند، باید از نوع الیه دار باشند .   5 – 13 – 8
  حفاظت شده باشند. 4-9فلکه ها   و یاچرخ زنجیر هاي نصب شده به کابین باید طبق بند    6 -13 -8
  فضاي خالی باالي کابین  14 – 8

درب طبقه ، فاصله اي خالی بین سقف کابین تا لبه باالیی درب طبقه ظاهر شود، این فاصله خالی  چنانچه در هنگام باز بودن
  باید توسط صفحه اي در طول و عرض پوشیده شود . این صفحه عبارت است از ورقی مقاوم که به باالي کابین متصل میگردد .

  ) . 4–1–2–14ه دیده میشـــود ، ( بند این مورد بـویژه در آسانسورهاي داراي عملکـرد  بارگیري و تخلی
  تجهیزات روي سقف کابین  15 – 8

  وسایل زیر روي سقف کابین باید نصب شوند :
  ( عملیات بازرسی یا رویزیون ) ؛ 3 – 1 – 2 – 14وسیله کنترل مطابق بند  –الف 
  ؛  3 – 15و بند  2 – 2 – 14وسیله متوقف کننده مطابق بند  –ب 
  .  2 – 6 – 13بق بند پریز برق مطا –پ 
  تهویه  16 – 8
  در کابین هاي با درهاي بدون منفذ ، باید روزنه هایی براي تهویه هوا در قسمتهاي باال و پایین آنها تعبیه گردد .   1 – 16 – 8
مفید  سطح مؤثر روزنه هاي تهویه هوا در قسمت هاي باالي بدنه کابین ، باید حداقل برابر یک درصد مساحت   2 – 16 – 8

  کابین باشد ، همچنین روزنه هاي قسمت پایین بدنه  کابین باید داراي همین مساحت باشند . 
درصد     50درزهاي اطراف درهاي کابین نیز می تواند در محاسبه سوراخهاي تهویه هوا در نظر گرفته شود و حداکثر تا میزان  

  مقدار الزم و مؤثر براي تهویه هوا سهم داشته باشد .
میلیمتر  10روزنه هاي تهویه  هوا ، باید بگونه اي طراحی و ساخته شوند تا عبور دادن میله اي مستقیم به قطر    3 – 16 – 8

  از درون آنها به بیرون امکانپذیر نباشد 
  روشنایی 17 – 8



س در کف کابین و روي لوک 50کابین باید مجهز به روشنایی الکتریکی باشد و شدت این روشنایی باید حداقل      1 – 17 – 8
  کلیدهاي کنترل باشد.

در صورتیکه روشنایی با المپهاي التهابی تأمین گردد ، باید حداقل از دو المپ که به طور موازي متصل شده اند       2 – 17 – 8
  ، استفاده گردد .

  زمانیکه آسانسور در حال استفاده میباشد کابین باید دائمأ روشن باشد .   3 – 17 – 8
بسته  8-7مورد درهاي خودکار داراي نیروي محرکه و خودکار در زمانیکه کابین در یک طبقه پارك شده است و درها مطابق در 

  اند ، این روشنایی می تواند خاموش گردد . 
ک وجود یک منبع برق اضطراري که بطور خودکار قابل شارژ بوده و در هنگام قطع برق حداقل یک المپ ی        4 – 17 – 8

  واتی را به مدت یک ساعت روشن نگهدارد ضروري است .
  این منبع برق اضطراري باید بطور خودکار در هنگام قطع برق ، روشنایی را تأ مین نماید .

نیز در نظر   3 – 2 – 14، براي زنگ اضطراري بند  4 – 17 – 8در صورتیکه منبع برق اضطراري در بند    5 – 17 – 8
  ، ظرفیت کافی براي هر دو عمل را داشته باشد . گرفته شده باشد باید

  وزنه تعادل  18 – 8
چنانچه وزنه تعادل از وزنه هاي مجزا تشکیل شده باشد ، باید براي جلوگیري از جابجایی آنها تمهیدات مناسبی    1 – 18 – 8

  وجود داشته باشد . براي این منظور تمهیدات زیر بکار گرفته میشوند:
  ارچوب یا قاب باید  وزنه ها را بطور ایمن  نگه دارد ؛یا یک چه  –الف 
متربر ثانیه  تجاوز ننماید با نصب حداقل دو میلۀ مهار کننده ، وزنه  1یا اگر وزنه ها فلزي باشند و سرعت اسمی آسانسور از –ب 

  ها را باید حفظ و ایمن نمود . 
محافظت  4– 9وزنه تعادل نصب شده باشند باید طبق بند  در صورتیکه فلکه ها و ر یا چرخ زنجیر هایی به   2 – 18 – 8

 گردند .

  تمهیدات جلوگیري از سقوط آزاد ، پایین رفتن با سرعت بیش از حد و خزش کابین    9
 4 – 9و  1 – 9وسایل آویز در آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم و یا براي اتصال بین کابین و وزنه تعادل باید با الزامات بند 

 طابقت داشته باشند .م

  سیستم آویز   1 – 9
 87کابین ها و وزنه هاي تعادل باید بوسیله طنابهاي فوالدي و یا زنجیرهاي فوالدي با اتصاالت موازي ( نوع گال      1 – 1 – 9 

  آویزان شوند . 88کیت) و یا نوع دوچرخه اي  و یا زنجیرهاي غل
 خصات زیر باشند :طنابهاي فوالدي باید داراي مش     2 - 1 – 9

  باشد؛میلیمتر   8قطر اسمی آنها حداقل  –الف 
  مقاومت کششی تارهاي تشکیل دهندة رشته ها باید به مقادیر زیر باشد : –ب 

یا  نیوتن بر میلیمتر مربع    1570براي طنابهاي فوالدي داراي رشته هایی با مقاومت یکسان   – 1
  ؛نیوتن بر میلیمتر مربع    1770

نیوتن   1370اي طنابهاي فوالدي که رشته هاي آنها داراي دو نوع مقاومت کششی هستند ، بر – 2
  براي تارهاي درونی.نیوتن بر میلیمتر مربع  1770براي تارهاي بیرونی وبر میلیمتر مربع  

                                                           
87 -  Gall type 
88 -  Roller chains 



و ....) مشخصات دیگر ( از قبیل ساختار ، ازدیاد طول ، بیضوي بودن سطح مقطع انعطاف پذیري ، آزمون ها   –پ 
  حداقل باید با ضوابط استانداردهاي ملی یا بین المللی مربوطه مطابقت نمایند .

 تعداد طنابها یا زنجیرها باید حداقل :   3 – 1 – 9
  الف ) در مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم به ازاء هر جک دو رشته ؛

  ب ) براي اتصال بین کابین و وزنه تعادل، دو رشته.
  ا زنجیرها باید از یکدیگر مستقل باشند .طنابها ی

) یک به یک نباشد  89براي شمارش تعداد رشته طنابهاي فوالدي در صورتیکه نسبت آویز  ( فاکتور طناب بندي   4 – 1 – 9
  ، فقط طنابها و زنجیرهاي مستقل در سیستم آویز شمارش میشوند .

    البهاي اتصال طنابها و زنجیرها  نسبت قطر فلکه ها به قطر طنابهاي فوالدي ، ق     2 – 9
  باشد . 40نسبت  بین  قطر واقعی  فلکه ها به قطر نامی طنابهاي آویز صرف نظر از تعداد رشته ها، حداقل باید        1 – 2 – 9
  باشد. 12ضریب اطمینان طنابها ي آویز باید حداقل         2 – 2 – 9

بار گسیختگی (بر حسب نیوتن ) یک زنجیر یا طناب به کشش ماکزیمم ( بر ضریب اطمینان عبارت است از نسبت بین حداقل 
  حسب نیوتن )  همان طناب هنگامیکه کابین با بار اسمی خود در پایین ترین طبقه متوقف باشد . 

  تعیین این نیروي حداکثر در طناب یا زنجیر وزنۀ  تعادل بطور مشابه باید محاسبه شود .
درصد   حداقل مقدار  80باید حداقل در مقابل  4–2– 9ناب فوالدي و قالب اتصال طبق بنداتصال بین ط    3 – 2 – 9

  بارگسیختگی مقاوم باشد .
سرهاي انتهایی طنابهاي فوالدي باید به کابین ، وزنه تعادل و یا نقاط ثابت با کمک یکی از روشهاي زیر و یا با     4 – 2 – 9

  معادل این روشها باشد ، متصل شوند :هر سیستم مشابه دیگري که داراي ایمنی 
  ؛ 90قالبی پر شده از فلز یا رزین  – 1
  ؛ 91قالب گوه اي خود سفت شود ( بادامکی ) – 2
  بست ؛ 3شکل با حداقل تعداد  92قالب با نقطه اتصال اشکی – 3
  ؛ 93قالب با دست تابیده شده  - 4 
  ؛ 94قالب با حلقه فلزي – 5  

  ی مشابه .و یا هر سیستم دیگري با ایمن
  میباشد . 10حداقل ضریب اطمینان زنجیرهاي آویز    5 – 2 – 9

  براي طنابهاي فوالدي می باشد . 2 – 2 – 9نحوه محاسبۀ ضریب اطمینان مشابه روش تعریف شده در بند 
ل گردد . این سرهاي انتهایی زنجیرها باید توسط اتصاالت مناسبی به کابین ، وزنه تعادل و یا نقاط ثابت متص   6 – 2 – 9

  درصد کمترین مقدار باري که باعث گسیختگی طناب میشود مقاوم باشند .  80اتصاالت باید حداقل در مقابل 
  توزیع بار بین طنابهاي فوالدي یا زنجیرها   3 – 9
ل کنندة براي توزیع یکنواخت بار کشش در طنابهاي فوالدي ( یا زنجیرها ) حداقل باید یک  مکانیزم متعاد   1 – 3 – 9

  خودکار در یکی از دو سر انتهایی پیش بینی شود .
در صورتیکه چند چرخ زنجیر هرزگرد بر روي یک محور منفرد قرار داشته باشند ، هریک از آنها باید بطور مستقل قادر به 

  چرخیدن باشند .
                                                           

89  -  Reeving factor  
90  -  Metal or resin filled sockets 
91 - Self tightening wedge type sockets  
92  - Heart shaped thimbles 
93  - Hand spliced eyes  
94  - Ferrule secured eyes  



  باید تحت فشار کار کنند .در صورتیکه براي متعادل نمودن کشش از فنر استفاده شود این فنرها        2 – 3 – 9
در صورتیکه کابین بوسیله دو طناب یا دو زنجیر آویخته شده باشد ، هر گاه یکی از طنابها و یا زنجیرها  افزایش    3 – 3 – 9

 2 – 1 – 14طول غیر عادي پیدا کنند ( مثالً شل شوند ) ، آسانسور باید توسط یک وسیله ایمنی الکتریکی مطابق با بند 
  ود .متوقف ش

  در مورد آسانسورهایی که داراي دو جک یا بیشتر میباشند ، هر مجموعۀ آویزان باید داراي این ویژگی باشد .
مکانیزم تنظیم کننده طول طنابهاي فوالدي یا زنجیرها باید طوري تنظیم شوند که  پس از تنظیم شل یا باز    4 – 3 – 9

  نشوند .
  حفاظ چرخ زنجیرها و فلکه ها    4 – 9
باید پیش بینی  2جدول جهت اجتناب از بروز موارد زیر ، در مورد فلکه ها و چرخ زنجیرها ، تمهیداتی مطابق      1 – 4 – 9

  شود :
  جراحت بدنی؛  –الف 
  خارج شدن طنابها از درون شیارفلکه ها و یا زنجیرها از چرخ زنجیرها در اثر شل شدن آنها ؛ –ب 
  دي ( یازنجیرها ) و یا شیارها ( یا چرخهاي زنجیرها ).                                       ورود اشیاء بین طنابهاي فوال –پ 

وسایل مورد استفاده باید طوري ساخته شده باشند که قسمتهاي گردان آنها قابل رؤیت بوده و خللی در عملیات     2 – 4 –9
.......مطابقت کنند. باز و  95ي روزنه باشند، آنها باید با استاندارد ملینگهداري وتعمیر و بازرسی ایجاد نکنند . در صورتیکه دارا

  منفصل کردن تنها در موارد زیر ضرورت دارد:
  تعویض یک طناب  و یا  زنجیر ؛ –الف 
  تعویض یک فلکه  و یا  چرخ زنجیر؛  –ب 
  تراشیدن دوبارة شیارها . –پ 

  تن با سرعت بیش از حد و خزش کابین تمهیدات جلوگیري از سقوط آزاد ، پایین رف  5 – 9
بمنظور جلوگیري از بروز موارد زیر براي کابین  ، وسایل و یا مجموعه اي از وسایل و فعال کننده هاي آنها باید    1 – 5 – 9

  فراهم شوند :
  سقوط آزاد یا ؛ –الف 
  پایین رفتن با سرعت بیش از حد ؛ –ب 
  متر و همچنین خزش کابین به زیر منطقه باز شو قفل. 0ر12خزش کابین از یک تراز طبقه بیش از  –پ 

، فقط در  3جدول استفاده از وسایل دیگر و یا مجموعه اي از وسایل و فعال کننده هاي آنها بغیر از موارد    2 – 5 – 9
  صورتی مجاز خواهد بود که ایمنی معادلی را فراهم سازد .

  ) 2جدول    ( 
 شش،محل قرار گیري شیارهاي فلکه ک
  فلکه ها و چرخ زنجیرها

 1-4-9خطرات مطابق بند 

 پ ب الف

در  
 کابین 

 × × × بر روي سقف

 × ×  زیر کف
 × ×  بر روي وزنۀ تعادل 

  ×  در اتاق فلکه

                                                           
  )،  مراجعه شود. 4جدول مشارة (   EN294 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي - 95



 در چاه
 باالسري

  × × باالي کابین 
  ×  کنار کابین 

 ×)1( ×  بین چاهک و باالسري 
 × × × چاهک 

 ×)1( ×  کۀ کششی آن در گاورنر و فل

 جک 
  × ×)2( باز شو سمت باال 

 ×)1( ×  باز شو سمت پایین 
 × × × با وسایل همزمان سازي مکانیکی 

  خطرات باید در نظر گرفته شوند.×     
  90تنها  در صورتی که طنابها  و یا  زنجیرها  بطور افقی  و یا با هر زاویه اي تا    ) :1یادآوري (

  به افق  داخل فلکه  و یا  چرخ زنجیر شوند، ضروري میباشد.  درجه نسبت
 ) :  به منظور حفاظت حد اقل فاصله باید در نظر گرفته شود.2یاد آوري (
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  تمهیدات جلوگیري از سقوط آزاد وزنۀ تعادل     6  – 9
ب در مورد چاه آسانسوري صادق باشد وزنۀ تعادل ( در صورت وجود ) باید به ترمز  - 5 - 5در صورتیکه بند       1 – 6 – 9

  ایمنی مجهز گردد .
  زنۀ تعادل توسط  هر کدام از وسایل زیر باید بکار افتد .ترمز ایمنی و      2 – 6 – 9

  ) یا ؛  2 – 10 – 9توسط یک گاور نر (  –الف 
  ) یا ؛ 3 – 10 – 9با قطع وسایل آویز ( بند  –ب 
  ) . 4 – 10 – 9توسط یک طناب ایمنی (  –پ 

  تحت بررسی است   7 – 9
  ترمز ایمنی  ( پاراشوت )     8 –9

  ضروري می باشد باید بگونه اي باشد  که شرایط زیر را برآورده کند . 6 – 9و ر یا  5 – 9ي که طبق بند ترمز ایمنی در موارد
  کلیات    1 – 8 –9
در آسانسورهاي با عملکرد مستقیم ، ترمز ایمنی کابین باید فقط در حرکت به سمت پایین فعال شود و بتواند     1 – 1 – 8 -9

و  1 – 2 – 8براي آسانسورهاي مذکور در بندهاي )  1 – 2 – 8(  ) 1 – 1جدول ( مندرج در کابین را با باري معادل مقادیر 
  ، و در سرعتی معادل سرعت عملکرد گاورنر ، متوقف نموده و آنرا در حالت توقف نگهدارد . 2 – 2 – 8

  .یادآوري : وسایل فعال کنندة ترمز ایمنی ، ترجیحاً باید در قسمت پایین کابین نصب شوند 
در آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم ،  ترمز ایمنی کابین ، فقط باید در حرکت به سمت پایین  و    2 – 1 – 8 – 9

) براي  1 – 2 – 8(  ) 1 – 1جدول (  تحت شرایط زیر، فعال شود و بتواند کابین را با باري معادل مقادیر مندرج در
حتی در صورتیکه کابین از سیستم آویز جدا شود ، را متوقف نماید   2 – 2 – 8و  1 – 2 – 8آسانسورهاي مذکور در بندهاي 

  و همچنین :



  در سرعت عملکرد گاورنر توسط گاورنر فعال شود؛ –الف 
تعریف شده، فعال   4 – 1 – 8 – 9یا بدلیل قطع سیستم آویز و یا طناب ایمنی ،  در سرعتی که در بند  –ب 

  شود 
  الت توقف نگهدارد .و نیز بتواند کابین را در ح

ترمز ایمنی وزنۀ تعادل فقط باید در حرکت به سمت پایین وزنه تعادل و تحت شرایط زیر،  فعال شده و        3 – 1 – 8 -9
  توانایی متوقف نمودن آنرا حتی در صورت قطع سیستم آویز داشته باشد :

  در سرعت عملکرد گاورنر به توسط گاورنر فعال شود یا ؛ –الف 
  با خرابی مکانیزم آویز یا بتوسط طناب ایمنی فعال شود . 4 – 1 -  8 – 9در سرعت تعریف شده در بند  –ب 

  و همچنین وزنه تعادل را در حالت توقف نگهدارد .
در صورتیکه ترمز ایمنی بدلیل قطع مکانیزم آویز یا طناب ایمنی فعال شود ،باید فرض شود که ترمز ایمنی       4 – 1 – 8 – 9
  سرعتی معادل سرعت  عملکرد یک  گاورنر مناسب ، عمل نموده است . در
  شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی ( پاراشوت )   2 – 8 – 9
  ترمزهاي ایمنی ممکن است از انواع زیر باشند :       1 – 2 – 8 -   9

  تدریجی؛ -الف 
  آنی با اثر ضربه گیر؛ -ب 
  از،   Vdه سرعت اسمی به سمت پایین کابین  ترمز ایمنی آنی کابین، در صورتیک -پ 

  بیشتر نشود؛ متر بر ثانیه  0ر63 
بیشتر  متر بر ثانیهر  63از ،   mV ترمز ایمنی آنی وزنۀ تعادل، در صورتیکه سرعت اسمی به سمت باالي کابین –ت 

  نشود.
که توسط یک گاورنر فعال نمی شوند ، تنها در صورتی می توانند  96یترمزهاي ایمنی نوع  آنی بغیر از نوع قرقره اي یا غلطک 

مورد استفاده قرار گیرند که سرعت ماکزیمم عملکرد شیر ترکیدگی و یا سرعت ماکزیمم شیر محدود کننده (یا محدود کننده 
  متر بر ثانیه بیشتر نباشد .  0ر 8 0یک راهه ) از 

  چندین ترمز ایمنی باشد ، کلیه آنها باید از نوع تدریجی باشند.چنانچه کابین داراي       2 – 2 – 8 – 9
   97روشهاي فعال شدن        3 – 8 – 9
  صورت گیرد . 10 – 9فعال شدن ترمز ایمنی باید بتوسط وسایل ذکر شده در بند       1 – 3 – 8 – 9
  و یا پنوماتیکی انجام گیرد . بکار افتادن ترمز ایمنی نباید با وسایل برقی یا هیدرولیکی     2 – 3 – 8 – 9
   98شتاب بازدارندگی     4 – 8 – 9

در صورتیکه ترمز ایمنی از نوع تدریجی باشد میزان متوسط شتاب بازدارندگی هنگامیکه کابین با باري معادل مقادیر مندرج 
سقوط آزاد می نماید، باید   2  -  2 – 8  و   1 – 2 – 8)   براي آسانسورهاي  مورد  بندهاي  1 – 2 – 8(  1 – 1جدول در

  باشد .   1رgn 0و    0رgn   2بین  
  آزاد سازي ترمز ایمنی ( پاراشوت )    5 – 8 – 9
  پس از فعال شدن ترمز ایمنی آزاد سازي آن باید توسط سرویس کار ماهر انجام شود .    1 – 5 – 8 – 9
منی ( پاراشوت ) کابین  و یا وزنۀ تعادل  باید فقط با باال بردن آزاد سازي و دوباره آماده بکارکردن ترمز ای    2 – 5 – 8 – 9

  کابین  و یا  وزنۀ تعادل امکانپذیر باشد .
                                                           

96  - Captive roller  
97 - Tripping  methods  

98 - Retardation 



 شرایط ساختاري    6 – 8 – 9
  استفاده از فکها یا بلوکهاي ترمز ایمنی ( پاراشوت ) بعنوان کفشک راهنما ممنوع است.     1 – 6 – 8 – 9
مز ایمنی آنی با اثر ضربه گیر ،  سیستم ضربه گیرها، باید از نوع   مستهلک کنندة  انرژي یا از در مورد تر     2 – 6 – 8 – 9 

  باشند .  3 – 4 – 10و  2 – 4 – 10نوع ذخیره کنندة انرژي با امکان حرکت برگشتی مطابق بند 
بلیت  مهر و موم کردن ( پلمپ کردن ) در صورت قابل تنظیم بودن ترمز ایمنی ، بعد از آخرین تنظیم باید قا    3 – 6 – 8 – 9

  . را  داشته باشد

  شیب کف کابین       7 – 8 – 9
هنگامیکه ترمز ایمنی عمل می نماید ، و بار ( در صورت وجود ) به طور یکنواخت توزیع شده باشد ،  شیب کف کابین نباید بیش 

  درصد   از  حالت عادي بیشتر باشد . 5از   
  برقی کنترلهاي   8 – 8 – 9

باید روي کابین نصب شود تا هنگامیکه ترمز ایمنی کابین درگیر میشود موتور را به  2 – 1 – 14وسیله ایمنی برقی مطابق بند 
  محض درگیري و یا قبل از عملکرد ترمز ایمنی متوقف نماید . 

پیوست ج اید طبق الزامات مندرج در ترمز ایمنی بعنوان یکی از اجزاء تأمین کنندة  ایمنی محسوب میشود  و ب     9 – 8 – 9
  مورد بررسی قرار گیرد .  3 –
  99ترمز ایمنی گیره اي 9 – 9 

  .وجود ترمز ایمنی گیره اي ضروري باشد باید داراي شرایط زیر باشد 5 – 9درصورتی که طبق شرایط بند 

  شرایط عمومی    1 – 9 – 9
ال شود و همچنین بتواند کابین را با باري معادل مقادیر مندرج در ترمز ایمنی گیره اي فقط در حرکت به سمت پایین باید فع

و با  سرعتهاي زیر متوقف   2 – 2 – 8و  1 – 2 – 8) براي آسانسورهاي مورد بندهاي   1 – 2 – 8و (  ) 1 – 1جدول ( 
  نموده و آن را در حالت توقف نگهدارد :

 dV+3,0( محدود کنندة یک راهه ) باشد،   سرعت   در صورتیکه آسانسور داراي یک شیر محدود کننده  –الف 
 متر بر ثانیه، یا

درصد   سرعت اسمی به سمت پایین  115در صورتیکه آسانسور داراي شیر ترکیدگی باشد، سرعت معادل   –ب 
Vd .   

  شرایط استفاده از انواع متفاوت ترمز ایمنی گیره اي    2 – 9 – 9
  ترمز ایمنی گیره اي میتوانند شامل انواع زیر باشند :     1 – 2 – 9 – 9

  تدریجی ؛ –الف 
  آنی با اثر ضربه گیر؛ –ب 
  نباشد. متر بر ثانیه 0ر 63، بیشتر از   Vdآنی،  در صورتیکه سرعت اسمی به سمت پایین  –پ 

    که سرعت عمل کردن شیر ترکیدگی از استفاده از ترمز ایمنی گیره اي از نوع آنی بجز نوع غلطکی در صورتی مجاز خواهد بود
  بیشتر نشود . متر بر ثانیه  0ر  8
  . در صورتیکه چندین ترمز ایمنی گیره اي براي کابین موجود باشد ، آنها باید از نوع تدریجی باشند    2 – 2 – 9 – 9 

  روشهاي فعال کردن     3 – 9 – 9
  صورت گیرد . 10 – 9اید با روشها و تمهیدات بند فعال کردن ترمز ایمنی گیره اي ب    1 – 3 – 9 – 9
  ترمز ایمنی گیره اي نباید توسط وسایل الکتریکی ، هیدرولیکی یا پنوماتیکی فعال شوند.    2 – 3 – 9 – 9

                                                           
99 - Clamping device 



   شتاب بازدارندگی        4 – 9 – 9

 – 8(  1 – 1جدول دل مقادیر مندرج در در صورتیکه ترمز ایمنی گیره اي  از نوع تدریجی باشد ، هنگامیکه کابین با باري معا
،  پایین میرود،  میزان متوسط شتاب بازدارندگی باید بین    2 – 2 – 8و 1 – 2 – 8) براي آسانسورهاي مورد بند هاي  1 – 2

gn 2و     0رgn  1  . باشد  
  آزاد کردن ترمز ایمنی گیره اي  5 – 9 – 9

  انسور باید توسط سرویس کار ماهر آمادة بکار شود .در صورت عمل کردن ترمز ایمنی گیره اي،  آس
آزاد نمودن و بصورت خودکار آماده بکار شدن ترمز ایمنی گیره اي باید فقط با باال بردن کابین امکانپذیر      2 – 5 – 9 – 9

  باشد .
  شرایط ساختاري   6 – 9 – 9

  بطور مشابه اعمال میشوند . 6 – 8 – 9الزامات بند 
  شیب کف کابین در صورت عملکرد ترمز ایمنی گیره اي     7 – 9 – 9

  . بطور مشابه اعمال میشوند 7 – 8 – 9الزامات بند 

  کنترل هاي  الکتریکی      8 – 9 – 9
 – 14 یا  2 – 2 – 1 – 14وقتی که ترمز ایمنی گیره اي درگیر است  ،  باید یک وسیلۀ ایمنی  برقی  مطابق شرایط بندهاي  

عال شده و بالفاصله سیستم محرکۀ آسانسور را متوقف نماید و اگر کابین به سمت پایین در حرکت است موجب ف   3 – 2 – 1
  2 – 4 – 12آغاز توقف آن شود و از شروع حرکت آن به سمت پایین جلوگیري کند . منبع تغذیۀ سیستم محرکه مطابق بند   

  باید قطع شود .
  منی و ترمز ایمنی گیره اي وسایل فعال سازي ترمزهاي ای    10 – 9

  باشند . 6 – 9و  5 – 9وسایل فعال سازي ترمز هاي ایمنی و ترمز ایمنی گیره اي باید مطابق با الزامات بندهاي 
  شرایط عمومی      1 – 10 – 9

لکرد ،  وارد نیروي کششی که توسط وسایل فعال ساز به منظور فعال کردن ترمزهاي ایمنی و ترمز ایمنی گیره اي در هنگام عم
  میشود حداقل باید به اندازة دو مقدار زیر ، هرکدام که بزرگتر است ، باشد :

  دو برابر مقداري که براي درگیر شدن ترمز ایمنی گیره اي الزم است یا ؛ –الف 
  .نیوتن 300–ب 

  ایی با خصوصیات زیر باشند :گاورنرهایی که در آنها فقط  از کشش براي ایجاد نیرو استفاده می شود ، باید داراي شیار ه
  فرآیندهاي سخت کاري مضاعف برروي شیار آنها  انجام گرفته باشد یا : -الف 
  داراي شیار زیر برش دار باشند . -ب 

  فعال سازي توسط گاورنر         2 – 10 – 9
درصد   سرعت اسمی  115سرعت  درگیر شدن گاورنر براي فعال نمودن ترمز ایمنی کابین باید حداقل در      1 – 2 – 10 – 9

  که کمتر از مقادیر زیر میباشد، انجام گیرد: Vdرو به پایین  
  ز نوع غلطکی یا جبراي ترمز ایمنی نوع آنی ب   متر بر ثانیه 0ر   8الف )      
  براي ترمزهاي ایمنی نوع غلطکی ، یا      متر بر ثانیه   1ب )       
  راي ترمزهاي ایمنی نوع آنی با اثر ضربه گیر و براي ترمز ایمنی نوع تدریجی.ب  متر بر ثانیه  1ر5پ )       

براي آسانسورهاي با ظرفیت اسمی بسیار باال و سرعت اسمی پایین ، باید گاورنر مخصوص طراحی شده      2 – 2 – 10 – 9
  باشد .



انتخاب  1-2-10- 9کر شده در بند توصیه می شود که سرعت عملکرد هر چه نزدیکتر به پایین ترین حد ذ یادآوري:
  شود. 

،  بیشتر  1-2 -10– 9سرعت عملکرد گاورنر وزنه تعادل باید از سرعت عملکرد گاورنر کابین  مطابق بند      3 -  2 -  10 -9
  درصد  از آن بیشتر شود . 10باشد اما این افزایش نباید از 

  عالمت گذاري شود. گاورنری،  باید بر روي جهت چرخش متناظر با عملکرد ترمز ایمن     4 -2 -10– 9 
  گاورنر رانش     5 – 2 -10– 9
  ، بچرخش در آید . 6-10-9گاورنر باید توسط طناب فوالدي مطابق الزامات بند     1 – 5 –  2– 10– 9
) آن شش کطناب فوالدي گاورنر باید توسط یک فلکه کشش کشیده شود. این فلکۀ کشش (یا وزنۀ     2 – 5 – 2 – 10– 9

  باید هدایت  شود.
، حتی در موردي که طول ترمز بیش اتصاالت آندر حین درگیري ترمز ایمنی، طناب فوالدي گاورنر و      3 – 5 - 2 – 10– 9

  از مقدار عادي باشد، باید در همان حالت عملکرد باقی بماند.
  ایمنی جدا نمود. طناب گاورنر را باید بتوان به آسانی از ترمز    4 – 5 – 2– 10 – 9
  زمان واکنش یا عکس اعمل       6 – 2 – 10 – 9

سرعت واکنش گاورنر پیش از عملکرد باید به قدري کوتاه باشد تا قبل از آنکه سرعت آسانسور به حد خطرناکی برسد، عمل 
  را ببینید ). 1-4- 2-3-پیوست ج، (نماید

  در دسترس بودن        7 – 2 – 10– 9
  به منظور تعمیر و نگهداري در دسترس باشد. گاورنر باید    1 – 7 – 2 – 10 – 9
  در صورتیکه گاورنر در داخل چاه نصب شده باشد، باید بتوان به آن از خارج چاه دسترسی داشت .     2 – 7 – 2 – 10 – 9

  ، در صورتی که سه شرط زیر برقرار باشند، بکار برده نمی شوند :  2-7-2-10-9الزامات بند 
، از خارج از چاه بکار افتاده باشد،  بیسیم توسط کنترل از راه دور ، باستثناء  8-2- 10-9) گاورنر بر طبق بند  الف

  ، وبطوري که بکار افتادن ناخواستۀ آن ممکن نباشد و وسیلۀ تحریک کننده در دسترس افراد غیر مجاز نباشد
  ، و نگهداري و بازرسی در دسترس باشد ب )  گاورنر از طریق سقف کابین و یا چاهک ، براي تعمیر و

پ ) گاورنر بعد  از عملکرد بطور خودکار ، وقتی کابین یا وزنۀ تعادل در جهت باال حرکت داده می شود، به حالت 
  عادي باز گردد .

ه در هر حال ممکن است قسمتهاي الکتریکی توسط کنترل از راه دور و از خارج از چاه به حالت عادي باز گردند ، ک
  کارکرد عادي گاورنر را تحت تأ ثیر قرار نمی دهد .        

  امکان بکار افتادن گاورنر        8–  2–  10– 9
، با  1-2-10-9در هنگام بررسی و آزمون باید این امکان وجود داشته باشد که در سرعت هاي کمتر از مقادیر مندرج در بند 

  یمن عمل نماید. درگیر شدن گاورنر ، ترمز ایمنی با یک روش ا
  در صورتی که گاورنر قابل تنظیم باشد ، پس از تنظیم باید پلمب گردد.     9 – 2 – 10 – 9
  کنترلهاي الکتریکی   10 – 2 – 10 – 9
حد اقل در زمانی  ،2-1-14گاورنر یا وسیلۀ دیگري  باید توسط یک وسیلۀ برقی ایمنی مطابق بند     1 –  10 - 2 – 10 – 9 

  سیستم محرکۀ آسانسور نماید .، شروع به متوقف ساختن رسد می  سرعت عملکردبه نر گاور که 
، گاورنر نباید بطور خودکار آماده بکار شود ، یک وسیلۀ )2- 5-8-9(بعد از آزاد شدن ترمز ایمنی     2 – 10 – 2 – 10 – 9

  نر در شرایط عملکرد قرار دارد ممانعت کند.آسانسور تا وقتی که گاورمجدد  باید از حرکت  2-1-14ایمن برقی مطابق بند 
-14طناب گاورنر باید توسط یک وسیلۀ ایمن برقی مطابق بند کشیده شدن بیش از حد پارگی و یا     3 – 10 – 2 – 10  - 9
  موجب توقف موتور آسانسور شود. 1-2



، مورد بررسی پیوست ( ج )ید طبق مقررات گاورنر به عنوان یک وسیلۀ ایمنی در نظر گرفته می شود و با   11 – 2 – 10 - 9
  و آزمون قرار گیرد.

  بکار افتادن توسط قطع سیستم آویز       3 – 10 – 9
در صورتیکه براي بکار انداختن ترمز ایمنی از فنر استفاده شده باشد،  آنها باید از نوع با فشردگی حفاظت    1 – 3 – 10 – 9

  شده باشند.
سیستم آویز، امکان شدن قطع  در اثر نجام آزمونی از بیرون چاه بمنظور بررسی بکار افتادن ترمز ایمنی باید ا   2 – 3 – 10 - 9

  پذیز باشد.
در مورد آسانسور هاي با عملکرد غیر مستقیم که داراي چندین جک می باشند ، باید قطع وسایل آویز هر    3 – 3 – 10 – 9

  گردد.یک از جک ها ، منتج به عملکرد ترمز ایمنی 
  بکار افتادن توسط طناب ایمنی         4 – 10 – 9
  باشد. 6-10-9طناب ایمنی باید مطابق بند       1 – 4 – 10 – 9
  طناب باید توسط نیروي گرانش زمین و یا حداقل توسط یک فنر با فشردگی حفاظت شده، کشیده شود.     2 – 4 – 10 – 9
فوالدي ، طناب ایمنی و اتصاالت آن باید متصل باقی بماند حتی در موردي که  در حین درگیري طناب      3 – 4 – 10 – 9

  مدت زمان ترمز بیشتر از زمان عادي باشد.
)، موجب توقف آسانسور 2-1-14قطع و یا شل شدن طناب ایمنی باید توسط یک وسیلۀ ایمن برقی  (      4 – 4 – 10 – 9

  شود .
اي حمل طناب ایمنی مورد استفاده قرار می گیرند باید بطور مستقل از هر محور یا فلکۀ فلکه هایی که بر      5 – 4 – 10 – 9

  مربوط به طناب یا زنجیرهاي آویز، نصب شوند.
  فراهم شوند. 1- 4- 9وسایل محافظت کننده باید مطابق بند 

  قفل شدن در حرکت کابین به سمت پایین       5 – 10 – 9
  ناب فوالدي قفل شدن توسط ط   1 – 5 – 10 -9

  باید تحت شرایط زیر فعال شود: 100قفل شدن توسط طناب فوالدي ترمز ایمنی  یا ترمز ایمنی گیره اي
میباشد و به ترمز ایمنی یا ترمز ایمنی گیره  6-10-9مطابق بند  که  طناب فوالدي، الف )  بعد از یک توقف عادي 

یف شده ، گرفته و نگهداشته شود ( بعنوان مثال طناب تعر 1-10-9، باید توسط نیرویی که در بند  استاي متصل 
  ؛فوالدي گاورنر)

  ؛ب )  مکانیزمی که طناب فوالدي گاورنر را گرفته و نگه میدارد در حین حرکت عادي کابین باید آزاد شود
سط تو پ ) مکانیزمی که طناب را گرفته و نگه میدارد باید توسط فنر (ها) در حالت فشرده و هدایت شده و یا

  ؛گرانش زمین فعال شود
  ؛ت ) عملیات نجات تحت هر شرایطی باید امکان پذیر باشد

ط به مکانیزمی که طناب را گرفته و نگه میدارد  ،حداقل در لحظۀ گرفتن طناب باید وث ) یک وسیلۀ برقی مرب
  ؛دو همینطور از هرگونه حرکت اضافی کابین به سمت پایین جلوگیري کن سازدآسانسور را متوقف 

، توسط طناب در  ترمز ایمنی گیره اي به منظور جلوگیري از عملکرد ناخواسته ترمز ایمنی یا باید تمهیداتی  ج )
  ؛حالتی که برق قطع میباشدو کابین به سمت پایین حرکت میکند،  انجام گیرد

ه اي در حین درگیري چ ) طراحی طناب بندي و مکانیزم نگه دارندة طناب باید به گونه اي باشد که هیچ نوع صدم
  ؛پیش نیاید ترمز ایمنی گیره اي  ترمز ایمنی یا 
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ح ) طراحی طناب بندي و مکانیزم نگه دارندة طناب باید به گونه اي باشد تا هیچ نوع صدمه اي در حین حرکت 
  ؛کابین به سمت باال ، پیش نیاید

   قفل کردن به وسیلۀ اهرم     2 – 5 – 10 – 9
  توسط اهرم باید تحت شرایط زیر باشد : ترمز ایمنی گیره اي و قفل شدن ترمز ایمنی 

باید به داخل  شده است ، متصلترمز ایمنی گیره اي الف ) بعد از توقف عادي کابین ، اهرمی که به ترمز ایمنی یا    
  ؛دارد، امتداد پیدا کند و درگیر شود وجود ۀ توقفمحل هاي درگیري ثابتی که در هر طبق

  ؛دواهرم باید در حین عملکرد کابین ،جمع شاین  ب )   
ه و هدایت شده و یاتوسط گرانش زمین دپ ) حرکت اهرم به نقاط درگیري باید توسط فنرهاي در حالت فشر   

  ؛انجام گیرد
  ؛ت ) تحت هر شرایطی عملکرد اضطراري باید ممکن باشد   
باز شدن میباشد،  حال ل در هنگامی که اهرم دروسیلۀ ایمن برقی که به اهرم مربوط میباشد، باید حداق ث )   

  ؛و همچنین از هر گونه حرکت کابین به مت پایین جلوگیري کند موجب توقف کابین گردد
توسط اهرم در حالتی ترمز ایمنی گیره اي تمهیداتی به منظور جلوگیري از عملکرد ناخواسته ترمز ایمنی یا  ج )   

  پایین حرکت میکند،  که برق قطع میباشد و کابین به سمت
  گیرد. باید انجام   
حین درگیري ترمز ایمنی  طراحی اهرم و سیستم متوقف کننده باید به گونه اي باشد تا هیچ گونه خرابی در چ )   
  باشد، پیش نیاید.ین تر طوالنی ترمز  طول ، حتی در صورتی کهترمز ایمنی گیره اي یا 
ده ، باید به گونه اي باشد که هیچ نوع صدمه اي در حرکت کابین به طراحی اهرم و سیستم متوقف کنن ح )   

  سمت باال پیش نیاید.
  طناب فوالدي گاورنر ، طناب ایمنی     6 – 10 – 9
  به همین منظور طراحی شده باشد. بوده وطناب باید از فوالدي     1– 6 – 10 – 9
  : برابر  8حداقل  اطمینانحداقل بار گسیختگی طناب باید با ضریب     2 -6 – 10 – 9

با در نظر گرفتن  نیروي کششی که در طناب گاورنر یا طناب ایمنی در هنگام عملکرد ایجاد میشود، الف )    
  ؛براي گاورنرهاي نوع کششی باشد 0ر2معادل    maxmضریب اصطکاك 

 میباشد، طنابهاي فوالدي ایمنی الزمیمنی گیره اي ترمز اویی که براي بکارانداختن ترمز ایمنی یا رنی ب )    
  باشد.

  میلیمتر باشد. 6قطر اسمی طناب باید حداقل     3 – 6 –  10– 9
  باشد. 30نسبت قطر فلکۀ طناب گاورنر به قطر اسمی طناب باید حداقل     4 – 6 – 10 – 9
 (نگه دارندة میله اي) 101پاولوسیلۀ    11– 9

  :ایط زیر باشدرنیاز باشد، باید داراي ش پاول  5- 9بند در صورتی که طبق شرایط 
 پایین فعال شود و توانایی متوقف ساختن کابین به همراه باري مطابق سمتبه حرکت در جهت  فقطباید  پاول    1 – 11 - 9

را داشته و متوقف نگه داشتن آن در نقاط مشخصی  ، 2-2-8و 1- 2-8)براي آسانسورهاي مورد بندهاي 1- 2-8( 1-1جدول 
  :باشد

  + vd 0ر3براي آسانسورهاي داراي یک شیر محدودکننده و یا یک شیر محدودکنندة یک راهه در سرعت   الف )
  ؛متر بر ثانیه یا 

  .vdدرصد  سرعت اسمی به سمت پایین   115در سرعتی معادل  ،براي انواع دیگر آسانسور ب )
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طراحی آن باید طوري باشد که وقتی در وضعیت باز  تریکی موجود باشد،جمع شوندة الک پاولباید حداقل یک     2– 11 – 9
  در مقابل نگه دارنده هاي ثابت قرار میگیرد، موجب توقف کابین که بسمت پایین در حرکت است ، بشود.

  باید در دو تراز تعبیه شوند: ي ثابتدر هر طبقه ، نگه دارنده ها    3 – 11 – 9
  ؛از تراز طبقه  متر 0ر12 رفتن کابین به میزان بیشتر از  براي جلوگیري از پایین الف)
  وي قفل.زشدر انتهاي منطقۀ با براي متوقف نمودن کابین ، ) ب

صورت فشاري هدایت شده و یاتوسط نیروي گرانش  حرکت پاول (ها) براي باز شدن باید توسط فنر(هاي )    4 – 11– 9
  گیرد؛

  .محرکه متوقف است باید قطع شود  کنندة الکتریکی ، وقتی سیستموسیلۀ جمع  ۀمنبع تغذی     5 – 11– 9
اگر در حین  باشد،که  و نگه دارندة ثابت آن باید به گونه اي باشد که پاول در هر وضعیتی  طراحی پاول (ها)    6 – 11– 9

  باعث هیچ گونه خرابی هم نشود. زد، حرکت کابین به سمت باال نتواند آنرا متوقف سا
  د.نجهز باشمباید به یک سیستم ضربه گیر ،  نگه دارنده هاي ثابت آن ) به پاول  (یا    7 – 11 – 9
  ضربه گیرها باید از انواع زیر باشند:    1– 7– 11– 9

  ذخیره ساز انرژي ، یا الف ) 
  ذخیره ساز انرژي با حرکت برگشتی میراشونده، یا ب )

  پ ) مستهلک کنندة انرژي.
  بطور مشابه اعمال میشوند.  4– 10 دامات بنالز    2– 7– 11 – 9

در پایین با بار اسمی   متر 0ر12 ضربه گیر باید کابین را با بار اسمی در وضعیت ساکن در فاصله اي نه بیشتر از عالوه بر این ،
  ، نگهدارد. ههر تراز طبق

حتی در صورت قطع منبع انرژي الکتریکی  تمهیداتی بمنظور اطمینان از اینکه چندین پاول، وجود  در صورت    8 – 11 – 9
باید  تمام پاولها با نگه دارنده هاي مربوطه به خود درگیر میشوند، در هنگامی که کابین به سمت پایین در حال حرکت است،

  انجام گیرد.
حرکت  باید از هر گونه میباشد، 3-2- 1-14و  2-2- 1-14الکتریکی که داراي شرایط بندهاي  یک وسیلۀ    9 -11– 9

  جلوگیري کند. جمع نیست ،هم کابین به سمت پایین وقتی حتی یکی از پاول ها عادي 
استفاده شده باشد،یک وسیلۀ  )1- 7-11- 9در صورتیکه از ضربه گیرهاي نوع مستهلک کنندة انرژي (    10– 11– 9

است باید  سمت پایین در حرکتهنگامی که کابین به ، میباشد 3-2-1-14 و 2-2- 1-14الکتریکی که داراي شرط بندهاي 
بالفاصله موجب توقف سیستم محرکه شده و همچنین تا هنگامی که ضربه گیر در وضعیت عادي قرار نگرفته از به حرکت 

  باید قطع شود. 2- 4-12منبع انرژي طبق بند . درآمدن آن به سمت پایین جلوگیري کند
  شیب کف کابین در صورت عملکرد پاول    11 -11 – 9
  بطور مشابه اعمال میشوند. 7-8-9امات بند الز
  سیستم ضد خزش الکتریکی    12– 9

  رجوع شود. 5-1-2- 14و  2-1-2-14در خصوص سیستم ضد خزش الکتریکی به بندهاي 

  ضربه گیرها و کلید حد نهایی  ریل هاي  راهنما،      10
  شرایط کلی مربوط به ریل هاي  راهنما    1 – 10
ید به اندازة کافی مقاوم آ اتصاالت و متعلقات آنها باید در مقابل نیروهایی که به آنها وارد می ،هاي  راهنماریل     1 -1 – 10

  باشند تا از کارکردن ایمن آسانسور اطمینان حاصل شود.
  کارکرد ایمن آسانسور در ارتباط با ریل هاي  راهنما شامل موارد زیر میباشد:



  ؛باشند 102قابل اطمینانوزنۀ تعادل باید ریل هاي راهنماي کابین و  الف )
  یل باید تا حدي باشند که در اثر آنها :رب ) خیزهاي 

  باز شوند. قفل درها ناخواسته نباید )1
  عملکرد وسایل ایمنی تحت تاثیر قرار نگیرد. )2
  برخورد قسمتهاي متحرك با سایر قسمتها ممکن نگردد.  )3

آمده است و یا بر   4–چ و  3–چ ، 2–چ  پیوست همانگونه که در   ،در کابینبه حساب آوردن توزیع بار اسمی  با ها باید  تنش
  باید محدود شوند. ) ،5-2-0( طبق مورد استفاده اي که توافق شده

  وش انتخاب ریل هاي  راهنما را شرح میدهد.ریادآوري :پیوست (چ) 
  ي مجازها خیزها و تنش   2 – 1 – 10
  رت زیر به دست میآیند:تنشهاي مجاز بصو    1 – 2 – 1 – 10

                                                                                                  
t

m
perm S

R
=s  

  : در آن که
perms     =   ؛تنش مجاز بر حسب نیوتون بر میلیمتر مربع  میباشد  
mR     =  ؛تنش کششی بر حسب نیوتون بر میلیمتر مربع میباشد  
tS      =  ضریب اطمینان.  

  بدست آید. ) 4(جدول باید از  ضریب اطمینان
 

  ضرایب ایمنی ریل هاي  راهنما:  )4جدول (
  

 هاي بار حالت   (A5)ازدیاد طول ایمنی ضریب
   بارگیري  A5  ≤ 12% 2ر25

  A5 ≤ 8% ≥% 12 3ر75 کارکرد عادي حالت
 ترمز ایمنی عملکرد  A5  ≤ 12% 1ر8

3 12 %≤ A5 ≤ 8%  
  

  ر گرفته شده و نباید مورد استفاده قرار گیرند.نظ شکننده دربسیار درصد  به عنوان  8کمتر از  لازدیاد طو با مواد 
، از مقادیر ISO  7465براي ریل هاي  راهنماي مطابق استاندارد 

perms    داده شده ، میتوان استفاده نمود. )5جدول (که در  
  σper mهاي مجاز  تنش: ) 5جدول (

  مقادیر برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع میباشند
  

 mR هاي بار حالت

370 440 520 
  165 کارکرد عادي حالت بارگیري

 
195 230 

 290 244 205 ترمز ایمنی عملکرد
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  مجاز محاسبه شده عبارت است از  حداکثر خیزهاي ر دیمقا  شکل ،  T  براي ریل هاي  راهنماي با مقطع     2 – 2 – 1 – 10
  ؛در هر دو جهت ریل هاي  راهنماي وزنۀ تعادل و کابین که بر روي آنها ترمز ایمنی عمل میکندمیلیمتر  5الف ) 

  .هاي  راهنماي وزنۀ تعادل بدون ترمز ایمنی  در هر دو طرف ریلمیلیمتر  10ب )
به ساختمان باید به نحوي باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض  ونصب ریل ها به براکتها      3– 1– 10

  بصورت خودکار یا با تنظیم ساده ، جبران نمود.را بتوان بتن 
  تها شود.چرخش لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براک

   هدایت کابین و وزنۀ تعادل    2 – 10

  باید توسط حداقل دو ریل فوالدي صلب هدایت شوند.، هر کدام  ، کابین و وزنۀ تعادل    1 – 2– 10
کفشکها ماشین کاري شده باشد، در  یا سطوح در تماس باباشند ،  ریل ها باید از فوالد کشیده شده در موارد زیر    2 -2 – 10

  ه :صورتیک
  ؛باشدمتر بر ثانیه  0ر4 الف ) سرعت اسمی بیش از   
  از ترمزهاي ایمنی نوع تدریجی استفاده شده باشد.، ب ) بدون در نظر گرفتن سرعت   

باید در مقابل آنها وزنۀ تعادل بدون ترمز ایمنی می تواند از ورقۀ فلزي شکل داده شده باشند. ي ریل هاي  راهنما     3 -2 – 10
  ده باشند.شمحافظت خوردگی 

  ضربه گیرهاي کابین      3 – 10
  مسیرحرکت کابین داراي ضربه گیر باشند.ترین حد از   آسانسورها باید در پایین    1 – 3 – 10

 بند ، در ارتفاعی که شرایط مشخصی  (سکوهاي ) 103نقطه (ها) اثر ضربه گیر(ها) در زیر برآمدگی پایین کابین باید بر روي مانع 
تا ریل هاي  راهنما و هر وسیلۀ  کرد براي ضربه گیرهایی که فاصلۀ مرکز سطح عمل .واقع شوند، ایجاب مینماید   3- 5-7-2

  در نظر گرفته میشوند.“  مانع“ باشد، این وسایل به عنوان متر  0ر15، نصب شدة مشابه دیگري  بجز دیوارها 
ترین حد از   پایینبه  کابین  ول براي محدود ساختن حرکتیک پا به مربوط )هاي(در صورتیکه ضربه گیر     2 -3– 10

مگر آنکه متوقف کننده هاي د  وجود سکوي مذکور، باز هم ضروري خواهد بو مورد استفاده قرار گرفته باشد، آنمسیرحرکت 
  .د حرکت کندطوري باشند که حتی با پاول جمع شده کابین نتوانپاول بر روي ریل هاي  راهنماي کابین نصب شده و ثابت 

در  ،متر نباشد 0ر12از   بیشتر  از زیر پایین ترین طبقهکه ضربه گیرها باید کابین را با بار اسمی در فاصله اي      3– 3 – 10
  دارند. حالت ساکن نگه

  فشرده شده اند، پیستون جک نبایدبه کف سیلندر برخورد کند. الً وقتی ضربه گیرها کام     4– 3 – 10
  ل وسایلی که همزمان سازي مجدد را تضمین میکنند نمیشود.این بند شام

  ضربه گیرها باید از انواع زیر باشند:     5 -3 – 10
  ؛نوع ذخیره ساز انرژي و یا  الف )   
  ؛ب  ) نوع ذخیره ساز انرژي با حرکت برگشتی میرا    
  .نوع مستهلک کنندة انرژي  پ  )   

با مشخصه هاي خطی و غیر خطی فقط در صورتی که سرعت اسمی  خیره ساز انرژي ،از ضربه گیرهاي نوع ذ     6 -3 – 10
  بیشتر نباشد، میتوان استفاده نمود.متر بر ثانیه   1آسانسور از  

  د مورد استفاده قرار گیرد. نضربه گیرهاي نوع مستهلک کننده انرژي ، براي آسانسورها با هر سرعت اسمی ،میتوان     7 – 3- 10

                                                           
103 -obstackle 



گشتی میرا و نوع مستهلک رهاي غیر خطی و یا با حرکت ب ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي با مشخصه     8 – 3 – 10
  .بررسی قرار گیرند دمور  5–ج  پیوست و باید طبق الزامات  کنندة انرژي به عنوان اجزاء ایمنی در نظر گرفته میشوند

  ضربه گیرهاي کابین 104میزان جابجایی     4 – 10
  ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي     1  - 4 – 10 

  خطی  ه هايضربه گیرها با مشخص     1 - 1 -4– 10
  جابجایی ممکن ضربه گیرها باید:کل      1 -1 -1 -4– 10

  ):راهه براي آسانسورهاي داراي شیر محدود کننده (یا شیر محدود کنندة یک   الف)        
، متناظر با مقدار سرعتی که ا شتاب بازدارندگی معادل شتاب جاذبهبو برابر فاصلۀ توقف دباید حداقل 

sm  از رابطۀ / 3,0+dV  طوریکه :، بباشد، می آید بدست 

                                                                2
2

)3,0.(102,0
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g

V  

  ر)(جابجایی بر حسب مت 
 ها :آسانسوربراي سایر   ) ب         

2135,0 (سرعت اسمی درصد   115  برابر فاصلۀ توقف در سقوط آزاد متناظر با  دو حداقل معادل        dV (105 باشد ، 
  میزان جابجایی بر حسب متر بیان میشود.

 باشد.میلیمتر  65این وجود میزان جابجایی نباید کمتر از با   
بین 106تحت بار ایستایی  ،1-1-1-4– 10بند ضربه گیرها باید براي میزان جابجایی تعریف شده در     2 – 1 – 1 – 4 – 10
  ، 2- 2-8 و  1-2-8بندهاي آسانسورهاي براي   )1-2-8(  )1- 1جدول (رج در دبرابر مجموع جرم کابین و بار من  4 تا 2ر5

  طراحی شوند.
  غیر خطیه هاي با مشخص ضربه گیرها    2 – 1 – 4 – 10
  ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي با مشخصه هاي غیر خطی باید داراي الزامات زیر باشند:    1 -2 – 1 – 4 - 10

در هنگام سقوط آزاد با   گیرها ضربه بهالف ) مقدار متوسط شتاب بازدارندگی در اثر برخورد کابین با بار اسمی 
  ؛، گردد gn 1نباید بیش از  1-1-1-4-10بند  سرعتی معادل مقادیر مندرج در
  ؛طول بکشدثانیه  0ر04نباید بیش از  2رgn 5ب ) شتاب بازدارندگی بیش از 

smسرعت برگشت کابین نباید بیش از  پ )   ؛باشد  1 /
  تغییر شکل دائمی نباید رخ دهد. بعد از عملکرد ، ت )

 و  3-2-7 - 5 و 2-1-7-5 بندهاي در   “ فشرده کامال ً“ عبارت      2 – 2 – 1 – 4 – 10
  درصد  ارتفاع قابل فشرده شدن  ضربه گیر نصب شده میباشد. 90، به معناي  2-5-2-12 و 10-3-4 

  ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي با حرکت برگشتی میرا    2 – 4 – 10
  .رد داردبراي این نوع ضربه گیرها نیز کارب 1-4-10بند الزامات 

  ضربه گیرهاي نوع مستهلک کنندة انرژي     3 – 4– 10
  ممکن ضربه گیرها باید: جابجاییکل      1 – 3 – 4 – 10
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  براي آسانسورهاي داراي شیر محدودکننده (یا شیر محدودکنندة یک طرفه): الف )  
 dV+3,0(ظر با مقدار سرعتی که از رابطۀ، متنابا شتاب بازدارندگی معادل شتاب جاذبه حداقل برابر فاصلۀ توقف          

  باشد، بطوریکه : بدست میاید متر بر ثانیه )
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  ( جابجایی بر حسب متراست. )               
  براي سایرآسانسورها : ب )         
 درصد  سرعت اسمی  115 حداقل برابرفاصلۀ توقف در سقوط آزاد متناظر یا               

                )2067,0 dV ( .باشد، جابجایی بر حسب متر بیان میشود  
  :ضربه گیرهاي نوع مستهلک کنندة انرژي باید داراي الزامات زیر باشند     2 – 3 – 4 – 10

بند براي آسانسورهاي مورد  )1-2-8) (1-1جدول (با باري معادل مقادیر مندرج در کابین در اثر برخورد   الف)
میزان   ، 1-3-4- 10بند در هنگام سقوط آزاد باسرعتی معادل مقادیر مندرج در  ، 2-2-8 و 1-2-8هاي 

  ؛باشد gn 1نباید بیش از  متوسط شتاب بازدارندگی
  ؛طول بکشدثانیه  0ر04از  بیش نباید 2رgn  5ب ) شتاب بازدارندگی بیش از 

 اید هیچ گونه تغییر شکل دائمی ایجاد شود.بعد از عملکرد نب پ )
وسیلۀ  باشد.آنها کرد عادي آسانسور باید منوط به برگشت ضربه گیرها به وضعیت عادي پس از عملکرد کار     3 – 3 – 4 – 10

  انجام پذیرد. 2-1-14بند ایمنی الکتریکی مطابق با  وسیلۀ کنترل این عملکرد باید توسط 
سانی قابل بررسی آبه گیرهاي نوع هیدرولیکی باید به گونه اي ساخته شده باشند که سطح مایع به ضر     4 – 3 – 4 – 10

 باشد.

  نهایی  حد کلید    5 – 10
  کلیات    1 - 5 – 10

 یک کلید حد نهایی باید براي نشان دادن موقعیت پیستون جک ، متناظر با انتهاي باالترین حد مسیر حرکت کابین موجود باشد.
  کلید باید :این 

  قرار گرفته باشد؛ توقف ، بدون خطر عملکرد تصادفی،طبقۀ به باالترین   در نزدیکترین محل –الف 
  .  ) 3-2-12( آن ، عمل نماید 107ییستون با ضربه گیر انتهاپیقبل از برخورد  –ب 

  یباشد، ادامه یابد.م 108مدتی که پیستون در منطقۀ توقف ضربه گیر انتهایی طولعملکرد کلید حد نهایی باید در 
  فعال سازي کلید حد نهایی      2 – 5 – 10
در باالترین توقف عادي و  هباید براي وسیلۀ متوقف کنندجداگانه اي  فعال ساز یاوسایل تحریک کننده      1 – 2 – 5 – 10

  .بکار رودکلید حد نهایی 
  باید با یکی از روشهاي زیر فعال شود: کلید حد نهایی با عملکرد مستقیم، آسانسوردر       2 – 2 -5 – 10

  ؛الف ) بطور مستقیم توسط کابین  یا پیستون و یا  
 می تواند با یک طناب ، این اتصال بعنوان مثال ب  ) بطور غیر مستقیم توسط وسیله اي که به کابین متصل شده ، 

  .تسمه یا زنجیر صورت گرفته باشد
، موجب توقف  2-1-14 بندباید توسط یک وسیلۀ ایمن الکتریکی مطابق   قطع و یا شل شدن این اتصال(ب)  در حالت

  آسانسور شود.
                                                           

107 - Cushion stop 
108 - Cushion stop zone 



در آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم ،فعال شدن کلیدهاي حد نهایی باید با یکی از روشهاي زیر صورت       3 – 2 – 5 – 10
  گیرد:
  ؛الف ) بطور مستقیم توسط پیستون و یا        
    مستقیم توسط وسیله اي که به پیستون متصل میباشد، که این اتصال بعنوان  رغیبطور  ب )       
  تسمه یا زنجیر فراهم شود. ،مثال می تواند توسط یک طناب       

موجب توقف آسانسور  2-1-14یک وسیلۀ ایمن الکتریکی مطابق بند باید توسط در حالت (ب) قطع و یا شل شدن این اتصال 
  شود.
  روش عملکرد کلید حد نهایی     3 – 5– 10
، نو در صورت  فعال شد  باشد، 2-1-14بند با مطابق ، کلید حدنهایی باید یک وسیلۀ ایمنی الکتریکی    1 – 3 – 5 – 10

کلید حدنهایی باید به  وقتی کابین منطقۀ فعال شدن را ترك میکند،  موجب توقف آسانسور شده و آنرا در حالت توقف نگهدارد.
  دکار بسته شود.طور خو

نهایی ، حرکت کابین در پاسخ به فراخوانی آن از طبقات و یا از داخل کابین ،  حد بعد از  عملکرد کلید    2 – 3 – 5 – 10
بازگرداندن آسانسور به کار  نباید ممکن گردد. با خزش خارج شده باشد ،کلید حتی در صورتی که کابین از منطقۀ فعال شدن

  دکار انجام گیرد.عادي نباید بطور خو

و بین کابین و  ،بین کابین و دیوار روبروي ورودي کابین آزاداصل فو 11
  وزنۀ تعادل

  شرایط عمومی     1 – 11
تعریف شده در این استاندارد نه تنها باید در هنگام انجام آزمون هاي قبل از بهره برداري بلکه  درتمام عمر آسانسور آزاد فواصل 

  نیز برقرار بمانند.
  بین کابین و دیوار روبرو به ورودي کابین آزادفواصل     2 -11

  نشان داده شده است. )5( و) 4شکل هاي (الزامات زیر در 
(لبۀورودي   فاصلۀ افقی بین سطح داخلی دیوارة چاه آسانسور با درگاه یا با چهاچوب ورودي کابین یا درب آن     1 – 2 - 11

  تجاوز کند.تر م 0ر15نباید از   ) درب  درهاي کشویی
  فاصلۀ داده شده در باال:

  ؛متر بیشتر نشود 0ر5در صورتیکه ارتفاع آن از ، متر افزایش یابد  0ر2الف ) می تواند به 
متر  0ر2تا  ،مجهز به درهاي کشویی عمودي مسافربر –ب ) می تواند در تمام طول مسیر حرکت آسانسورهاي باربر

  ؛افزایش یابد
وي قفل درب طبقه باز شود، شدر منطقۀ بازفقط بین داراي قفل مکانیکی باشد، بطوریکه پ  ) در صورتیکه درب کا

  ؛این فاصله محدود نمی شود
-7-7بند واردیکه در معملکرد کابین باید به طور خودکار وابسته به قفل بودن درب کابین مربوطه باشد ، مگر در 

  یید شود.أ، ت 2-1-14بند برقی مطابق آمده است این قفل بودن باید توسط یک وسیلۀ ایمن   2-2
  تجاوز کند.میلیمتر  35فاصله افقی لبۀ پایین درگاه کابین و لبه پایین درگاه طبقات نباید از      2 – 2 - 11
قابل دسترسی بین درها در تمام طول  ۀفاصل یافاصله افقی بین درب کابین و درهاي طبقات در حالت بسته و      3 – 2 – 11

  تجاوز کند.متر 0ر12کرد عادي نباید از  زمان عمل



در هر  متر 0ر15قراردادن کره اي به قطر   ،دباش 110تاشو رب کابیندو  109لوالیی هدر صورتیکه درب طبق     4 – 2 – 11
  شکافی بین درهاي بسته شده نباید ممکن باشد.

  

  
  

  
 : فواصل بین کابین و دیوار مقابل ورودي کابین 4شکل 

 
  

  
  

  ب لوالیی طبقۀ  و درب کشویی کابین: در 5شکل 
  
  

  بین کابین و وزنه تعادل : آزاد فواصل    3 – 11
  و قطعات مربوطه قرار گیرد. از وزنۀ تعادل (در صورت وجود)متر  0ر05 باید در فاصلۀ حداقل  به آن کابین و قطعات مربوط

  سیستم محرکۀ آسانسور 12
  شرایط عمومی     1 – 12
  سانسور باید داراي حداقل یک سیستم محرکۀ مخصوص بخود باشد.هر آ    1 – 1 – 12

                                                           
109 - Hinged landing door 
110 -  Folding car door  



  دو روش رانش زیر مجاز میباشد:
   ؛الف) عملکرد مستقیم     
  .ب) عملکرد غیر مستقیم      
ط تبدر صورتیکه براي بلند کردن کابین از چندین جک استفاده شود، آنها باید بطور هیدرولیکی به یکدیگر مر    2 – 1 – 12

  تا از برقراري تعادل فشاري ،اطمینان حاصل شود. باشند
وزنه و یا  (کابین  که در صورت قطع سیستم آویز  محاسبه شوداي  باید بگونه، در صورت وجود، جرم وزنه تعادل      3 – 1 - 12

  فشار در سیستم هیدرولیکی از دو برابر فشار بار کامل بیشتر نشود. ، تعادل)
  تعادل ، در محاسبات تنها باید قطع یک سیستم آویز در نظر گرفته شود. در صورت وجود چندین وزنه 

  جک      2 – 12
  محاسبات سیلندر و پیستون      1 – 2 - 12
  محاسبا ت فشار      1 – 1 – 2 – 12
برابر  2ر3که تحت نیروهاي ناشی از فشاري معادل شده باشند سیلندر و پیستون باید طوري طراحی     1 – 1 – 1 – 2 – 12

  د.نباش 1ر7حداقل ، 2,0PR 111 اثباتتنش آنها در ارتباط با  ضریب اطمینان فشار بار کامل ،
هیدرولیکی، باالترین  سایل همزمان سازوهاي تلسکوپی با استفاده از  اجزاي جک 112 ۀبراي محاسب    2 – 1 – 1 – 2 – 12

ین  باالترین فشار ناشی از عملکرد وسایل همزمان ساز هیدرولیکی میباشد که در  یکی . اگرددفشار باید جایگزین فشار بار کامل 
  ایجاد شود. از اجزاء ممکن است 

 0ر5به ضخامت دیواره ها و پایۀ استوانه و میلیمتر 1در انجام محاسبات بر روي ضخامت باید مقدار      3– 1 -1 – 2 – 12
اضافه  هاي یک مرحله اي و چند مرحله اي (تلسکوپی)، در مورد جک اي تو خالی،به ضخامت دیواره هاي پیستون  همیلیمتر 

  گردد.
  د.نانجام گیر پیوست (ذ)محاسبات باید طبق      4 – 1 – 1 – 2– 12
  محاسبات کمانش      2 – 1 – 2 – 12
  فشار باید الزامات زیر را برآورده سازند: بارهاي  هاي تحت جک
باز و تحت نیروهاي ناشی از فشاري کامالً ها باید طوري طراحی شده باشند که ،در وضعیت جک    1 – 2 – 1 – 2 – 12

  باشد. 2در برابر کمانش حداقل  برابر فشار بار کامل ،ضریب اطمینان 1ر4معادل 
  انجام گیرند. پیوست (ذ)محاسبات باید طبق      2 – 2 – 1 – 2 – 12
در صورتیکه حداقل ضریب  ، 2-2-1- 2- 12چیده تري بغیر از روش بند روشهاي محاسبۀ پی     3 – 2 – 1 – 2 – 12

  قابل قبول میباشند. اطمینانمعادلی را بدهند،
  محاسبات تنش کششی      3 – 1 – 2– 12

برابر فشار بار  1ر4جک هاي تحت بارهاي کششی باید به گونه اي طراحی شده باشند که تحت نیروهاي ناشی از فشاري معادل 
  .باشند،  2,0PR 113اثباتتنش  در ارتباط با  2اطمینان حداقل  اراي ضریب د کامل ،

  )سیلندر (پیستون  و یا  اتصال کابین    2 – 2 – 12
  باید قابل انعطاف باشد. در مورد آسانسور با عملکرد مستقیم اتصال بین کابین و پیستون (سیلندر)    1 – 2 – 2 – 12

                                                           
111 - Proof stress 

 نيز بايد در نظر گرفته شوند.،  سازي هيدروليكي لط وسايل مهزمانغدر حني تنظيم ، غري عادي در موقع نصب  شرايط فشار بااليآمدن وجود بامكان  - 112
  

113  - Proof Stress 



و همچنین  (سیلندر)پیستون   باید بگونه اي ساخته شده باشد که تحمل وزن پیستوناتصال بین کابین و      2– 2 – 2 – 12
  سایل اتصال باید ایمن شده باشند.و نیروهاي دینامیکی اضافی دیگر را داشته باشد.

باید طوري ساخته شده  هاقسمت اتصال بین  که از چند قسمت تشکیل شده اند، پیستون هاییدر مورد      3 – 2 -  2 - 12
  آویزان میباشند و همچنین نیروهاي دینامیکی اضافی دیگر را داشته باشد.پیستون باشد که تحمل وزن قسمتهایی که به 

  (سیلندر) باید در مسیر خود هدایت شود. پیستونسر  در مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم ،     4 – 2 – 2 – 12
که در آنها نحوة کشش به گونه اي است که از اعمال نیروهاي خمشی بر روي جک جلوگیري می  در  مورد جک هاي کششی 

  این مورد ضرورتی ندارد. شود،
نباید در پیستون هیچ کدام از قسمتهاي سیستم هدایت سر  در مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم ،    5 – 2 – 2 – 12

  د.نین قرار دارد، واقع شوناحیه اي که در راستاي عمودي سقف کاب
  پیستونمحدود نمودن میزان جابجایی     3 – 2 – 12
را برآورده  1-1-7-5، در موقعیتی که الزامات بند  پیستونضربه گیر جهت متوقف ساختن  روسایلی با اث    1 – 3 – 2 – 12

  میسازد، باید پیش بینی شوند.
  اید :محدود نمودن میزان جابجایی ب    2 – 3 – 2 – 12

  ؛یا با یک توقف آرام و بالشتکی صورت گیرد - الف  
توسط یک اتصال مکانیکی بین جک و یک شیر هیدرولیکی که یا ارتباط بین جک و منبع تغذیۀ هیدرولیکی  -ب   

 در کابین نباید موجب بوجود آمدن یک شتاب منفی ، قطع شود. شکستگی یا کشیدگی این اتصال برقرار میباشد
  ، گردد. 2-3-3-2- 12بند ر مندرج در ابیش از مقد

  توقف  بالشتک     3 – 3 – 2 – 12
  : بایدبالشتکی چنین     1 – 3 – 3 – 2 – 12

  ؛جک باشد مجموعۀ الف) یا قسمتی از خود          
  خارج از جک و در ناحیۀ خارج از راستاي عمودي  ۀاز یک یا چند وسیلیا  ب )          
  د.شونیروي آنها باید به محورمرکزي جک اعمال برآیند  یل گردد.تشک  کابین،          

  gn 1تکی باید طوري باشد که متوسط شتاب بازدارندگی کابین از مقدار شطراحی متوقف کنندة بال    2 – 3 – 3 – 2 – 12
طناب فوالدي و یا زنجیر  و در مورد   آسانسورهاي با عملکرد غیرمستقیم  شتاب بازدارندگی نباید موجب شل شدن بیشتر نشود

  گردد.
، متوقف کننده باید در داخل جک تعبیه (ب) 1-3-3-2-12 و (ب) 2-3-2-12بندهاي در موارد      4 – 3 – 2– 12

  گردد تا پیستون از استوانه خارج نشود.
  ود.برآورده ش 1- 1-7-5 بندکه الزامات  د، متوقف کننده باید طوري قرار گیر(ب) 2-3-2-12بند در مورد 

  وسایل حفاظت کننده     4– 2 – 12
در صورتیکه جک  لۀ حفاظت کننده قرار گیرد.وجک تا درون زمین امتداد یابد، باید در داخل یک لیک گر ا    1 – 4 – 2 – 12

  باید به طور مناسبی حفاظت شود. به جاهاي دیگر بغیر از داخل زمین امتداد یابد،
  حفاظت شوند:به همین ترتیب موارد زیر نیز باید 

  ؛محدودکننده  و یا ترکیدگی  شیر(هاي ) - الف  
  ؛میکنند لوله هاي صلبی که شیر(هاي)محدودکننده  و یا ترکیدگی را به سیلندر متصل  -ب    
  یکنند.ملوله هاي صلبی که شیر(هاي) محدودکننده  و یا ترکیدگی را به یکدیگر متصل  -پ    

  د.نافی دیگر از سر سیلندر ها باید جمع آوري شونشتی و مایعات اض     2 – 4 – 2 – 12
  جک باید مجهز به وسیله اي براي تخلیۀ هوا باشد.    3– 4– 2 – 12



  جک هاي تلسکوپی      5 – 2 – 12
  بر موارد مذکور اعمال شوند: عالوه  الزامات زیر باید

از خارج شدن پیستونها از سیلندرهاي مربوطه باید بین قسمتهاي متوالی مانعی وجود داشته باشد تا     1 – 5 – 2 – 12
  جلوگیري شود.

   فاصلۀ آزاد: در صورتیکه جک زیر کابین یک آسانسور با عملکرد مستقیم قرارگرفته است،    2– 5– 2 – 12
  و، بین قابهاي هدایت کنندة متوالی   –الف          
آمده  ) 2(ب)( 3- 2- 7-5بند بجز قسمتهایی که در بین باالترین قاب راهنما و پایین ترین قسمت کابین (  -ب   

  ؛است)
  باشد.متر  0ر30فشرده قرارگرفته   وقتی که کابین بر روي ضربه گیرهاي کامال ً

بدون در نظر گرفتن هدایت کنندة خارجی آن ، باید  طول بخش تکیه گاه هر قسمت از جک تلسکوپی ،     3– 5 – 2 – 12
  طه باشد.پیستون مربو قطربرابر 2حداقل 

  این جک ها باید مجهز به وسایل همزمان ساز هیدرولیکی و یا مکانیکی باشند.    4 – 5 – 2 – 12
 20در صورت استفاده از وسایل همزمان ساز هیدرولیکی ، توسط یک وسیلۀ ایمنی برقی ، وقتی که فشار از     5 – 5 – 2 – 12

  کت عادي کابین جلوگیري شود.از شروع حر باید فشار بار کامل بیشتر شود، درصد  
موارد زیر رعایت  در صورتیکه از طناب هاي فوالدي و یا زنجیرها به عنوان وسایل همزمان ساز استفاده شود،  6 – 5 – 2 – 12
  :است یالزام

  ؛حداقل باید از دو طناب و یا زنجیر مستقل از هم استفاده شده باشد - الف  
  ؛شوندگرفته  بکار 1-4- 9بندالزامات  –ب 
  مقادیر زیر باشد: دارايحداقل باید  ضریب اطمینان –پ 

  ، براي طنابهاي فوالدي ؛ 12)  1

  ، براي زنجیرها. 10)  2

کشش همان  بیشترینحداقل بارگسیختگی یک طناب ( یا زنجیر ) بر حسب نیوتن به بین عبارت است از نسبت  ضریب اطمینان
  طناب یا زنجیر.

  ، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند : نیرو بیشترینبراي محاسبه 
  نیروي ناشی از فشار بار کامل ؛   -     

  تعداد طنابها ( یا زنجیرها ) ؛ -                  
وسایل همزمان ساز، از افزایش سرعت کابین در  در عیب   بروز  وسیله اي باید پیش بینی شود تا در صورت -ت  

  .کندجلوگیري   dVرعت اسمی  ساز متر بر ثانیه  0ر  3ش از  حرکت به سمت پایین به میزان بی
  

  لوله کشی     3 – 12
  کلیات     1 – 3 – 12
لوله کشی و اتصاالت مربوطه که در معرض فشار می باشند ( اتصاالت و شیرها و غیره ) و بطور کلی تمامی     1 – 1 – 3 – 12

  د :اجزاء سیستم هیدرولیک بای
  مناسب مایع هیدرولیک بکار رفته باشند ؛ –الف 



پیچش و ارتعاش محکم کردن، بگونه اي طراحی و نصب شده باشند که از هر نوع تنش غیر عادي در اثر   –ب 
  ؛جلوگیري شود

  .دنمکانیکی دارند ، حفاظت شو أآسیب هایی که منش در مقابل آسیب دیدگی ، خصوصاً -پ 
  ها و اتصاالت باید بطور مناسبی در جاي خود ثابت شده باشند و برايلوله     2 -  1 -  3 - 12

  بازدید قابل دستیابی باشند.
مناسب   114غالف هايباید توسط  اند در صورتیکه لوله ها ( چه صلب و چه قابل انعطاف ) از میان دیوار و یا کف عبور داده شده 

  ندازه اي باشد که در صورت نیاز بتوان لوله ها را  بازرسی را نمود.به اباید  غالف ها مورد حفاظت قرار گیرند و ابعاد این
 وجود داشته باشد.داخل غالف هیچ نوع اتصالی ( کوپلینگ ) نباید 

  لوله هاي صلب     2 – 3 – 12
شده  و یا شیرهاي جهت پایین باید طوري طراحی راههلوله هاي صلب و اتصاالت بین سیلندر و شیر یک      1 – 2 – 3 – 12

 115را براي تنش اثبات 1ر  7برابر فشار بار کامل بتوان ضریب  ایمنی حداقل  2ر  3باشند که تحت نیروي ناشی از فشاري معادل 
2,0PR  .در نظر گرفت  

میلیمتر  0ر  5 ،  و  براي اتصال بین سیلندر و شیر ترکیدگی ، در صورت وجودمیلیمتر  1ر 0مقدار باید   ،ضخامت اتدر محاسب
  براي لوله ها صلب دیگر اضافه شود.

  انجام گیرد. 1-1-پیوست ذمحاسبات باید بر اساس  
در صورت استفاده از جک هاي تلسکوپی با بیش از دو مرحله و  وسایل همزمان ساز هیدرولیکی براي      2 – 2 – 3 – 12

 1ر 3اضافی معادل  یا جهت پایین باید یک ضریب اطمینان راهه محاسبه لوله ها و اتصاالت بین شیر ترکیدگی و شیر یک 
  منظور شود.

 در صورت وجود لوله ها و اتصاالت بین سیلندر و شیر ترکیدگی آنها باید بر مبناي همان فشار سیلندر محاسبه گردند.

  لوله هاي قابل انعطاف ( شلنگ )       3 – 3 – 12
و یا شیر جهت پایین باید از نوعی انتخاب شود که ضریب  راههسیلندر و شیر یک لوله قابل انعطاف بین      1 – 3 – 3 – 12

  فشار ترکیدگی است. با که برابر، برابر فشار بار کامل باشد 8آن حداقل  اطمینان
شاري یا شیر جهت پایین باید حداقل تحمل ف راههبین سیلندر و شیر یک  ،لوله قابل انعطاف و اتصاالت آن     2 – 3 – 3 – 12

  د، این آزمون باید توسط سازندة مجموعۀ شلنگها انجام گیرد.نداشته باشرا برابر فشار بار کامل بدون هیچگونه آسیب  5معادل 
  :موارد زیر نشانه گذاري شده باشد لولۀ قابل انعطاف باید بطور پاك نشدنی با      3 ـ 3  ـ 12

  ـ نام سازنده و یا عالمت تجاري آن؛  الفـ  
  فشار آزمون؛ب ـ  

  پ ـ تاریخ انجام آزمون .
  د.ننصب شو لولۀ قابل انعطاف نباید با شعاع انحناء کمتر از آنچه سازنده اعالم نموده است ؛     4 ـ 3 ـ 3 ـ 12 

  متوقف شدن سیستم محرکه وبررسی شرایط توقف آن       4  ـ 12 
  کنترل شود. به شرح زیر ، باید  2ـ1ـ14طابق با بند متوقف شدن سیستم محرکه در اثر عملکرد یک وسیله ایمن برقی م

   حرکت به سمت باال     1 ـ 4 ـ 12
  :، یکی از دوحالت زیر باید برقرار باشدبراي حرکت بسمت باال

                                                           
114 - Ferrules 
115 -  Proof stress 



باید بامدار تغذیه هر کدام الف ـ منبع تغذیه موتور الکتریکی باید توسط حداقل دوکنتاکتور مستقل قطع شود ،کنتاکت اصلی 
  ؛بطور سري متصل باشد موتور

بند (مطابق  116برگشت روغنب ـ منبع تغذیۀ موتور الکتریکی باید توسط یک کنتاکتور قطع شود و منبع تغذیه شیرهاي 
  توسط حداقل دو وسیلۀ الکتریکی مستقل که بطور سري  )2ـ4ـ5ـ12

  در مدار تغذیه این شیرها قرار دارند، قطع شود.

  یین حرکت به سمت پا    2 ـ 4 ـ 12 
  جهت پایین باید به یکی از روشهاي زیر قطع شود: )ي ها براي حرکت به سمت پایین ، منبع تغذیۀ شیر(

  یا، هستند متصلیکدیگر  هوسیلۀ الکتریکی مستقل که بطور سري ب الف ـ توسط حداقل دو
   .باشد داراي درجه بندي الکتریکی مناسب که وسط یک وسیله ایمنی الکتریکیاً تب ـ مستقیم

هنگامیکه آسانسور ساکن است ، اگر اتصاالت اصلی یکی از کنتاکتورها و یا یکی از وسایل الکتریکی بـاز نشـده         3 ـ 4 ـ 12 
  دد آن باید جلوگیري شود.جاز روشن شدن م ،باشد ، حداکثر در تغییر جهت حرکت بعدي آسانسور 

  وسایل ایمنی و کنترل هیدرولیکی      5 ـ 12
  شیر دستی      1 ـ 5 ـ 12  
یک شیر دستی باید فراهم باشد. این شیردستی باید در مداري که برقرارکنندة ارتباط بین سیلندر(ها) به      1 ـ 1 ـ 5ـ 12 

  شیر یک راهه و به شیر (ها) جهت پایین ، می باشد ، نصب شود.
  شیر دستی باید در موتور خانه قرار گرفته باشد.      2 ـ 1 ـ 5 ـ 12

   شیر یک طر فه      2  ـ 5 ـ 12
شیر یک راهه باید در مداري که برقرار کنندة ارتباط بین پمپ (ها) و  یک شیر یک راهه باید فراهم باشد.     1 ـ 2 ـ 5 ـ 12

  شیر دستی می باشد ، نصب شود.
با  آسانسورقادر به نگه داشتن شیر یک راهه باید  ،فشار عملکرد سقوط می کند  حداقل وقتی فشار منبع به     2 ـ 2 ـ 5 ـ 12

  بار اسمی در هر نقطه، باشد.
با حداقل یک فنر فشاري هدایت شده و شدن شیر یک راهه باید توسط فشار هیدرولیکی ناشی از جک بسته     3 ـ 2 ـ 5 ـ 12

  و یا  یا گرانش زمین انجام گیرد.

  شیر فشار شکن      3ـ 5 ـ 12 
شکن باید فراهم باشد. شیر فشار شکن باید به مداري که برقرار کنندة ارتباط بین پمپ (ها) و یک شیر فشار     1 ـ 3 ـ 5 ـ 12

  شیر یک راهه می باشد، متصل گردد. مایع هیدرولیکی باید به مخزن بازگردانیده شود.
  محدود کند. بار کامل فشار درصد  140شیر فشار شکن باید به گو نه اي تنظیم شود که فشار را به اندازه     2 ـ 3 ـ 5 ـ 12
، اصطکاك)، الزم باشد که شیر فشار شکن  بر روي  117در صورتی که بدلیل افت داخلی باال (افت ارتفاع مایع    3ـ 3 ـ 5 ـ 12

درصد  فشار بار کامل بیشتر شود. در این حالت از فشار بار کامل مجازي  170مقادیر بیشتري تنظیم گردد،  این مقدار نباید از 
  استفاده شود: باید محاسبات مربوط به تجهیزات هیدرولیکی (شامل جک ) زیر در

  فشار انتخابی تنظیم شده                                                                                                                            
                                                           

116 - b y – pass valves 
117 - head lost 



                   1ر4                                                                                                
باید با ضریب دیگري که با توجه به تنظیم شیر فشار شکن بر روي مقدار باالتري  1ر4 يضریب فشار باال ،کمانش ۀدر محاسب
  جایگزین شود. آید ، بدست می

   دار شیرهاي جهت     4 ـ 5 ـ 12
  شیرهاي جهت پایین      1 ـ 4 ـ 5 ـ 12 

شیرهاي جهت پایین باید بطور الکتریکی باز نگهداشته شوند. بسته شدن آنها باید بر اثر فشار هیدرولیکی ناشی از جک و حداقل 
  یک فنر فشاري هدایت شده  به ازاي هر شیر، صورت گیرد.

  شیرهاي جهت باال    2 ـ 4 ـ 5 - 12
استفاده  هاي برگشت روغنباید فقط از شیربه این  منظور  ،انجام میشود )ب( 1ـ4ـ12بق در صورتیکه توقف موتور آسانسور مطا

  . این شیرها باید بطور الکتریکی بسته شوند. شده باشد
  حداقل یک فنر فشاري هدایت شده به ازاي هر شیر، صورت گیرد. بانها باید در اثر فشار هیدرولیکی جک و آباز شدن 

  کیدگی شیر تر      5 ـ 5 ـ 12
  باید مطابق شرایط زیر باشد:  وایحاب نماید، ضروري است  5ـ9بند وجود یک شیر ترکیدگی ، در صورتیکه شرایط 

داشتن آن، را داشته  نگه ساکن شیر ترکیدگی باید قابلیت متوقف نمودن کابین در حرکت به سمت پایین و      1 ـ 5 ـ 5 ـ 12
  ، فعال شود.متر بر ثانیه  0ر 3 ه اضافه ب dV  تی معادل سرعت اسمی رو به پایین  باشد. شیر ترکیدگی باید حداکثر در سرع

  قرار گیرد.  0رng 2و  ng1بین   ،a  118شتاب بازدارندگی متوسط شیر ترکیدگی باید ازنوعی انتخاب شود که
  ادامه یابد.  0رS04نباید بیش از    2رng 5ز شتاب بازدارندگی بیش ا

  متوسط شتاب بازدارندگی را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود: 
 :در آن که

 maxQ   = ،بر حسب لیتر در دقیقه ؛ جریان حداکثر  
      r   ؛ 119= ضریب تبدیل سرعت  

     A  ؛ که فشار بر آن اعمال میشودسانتیمتر مربع قطعی از جک بر حسب = سطح م  
     n   =   تعداد جک هاي با عملکرد موازي که داراي یک شیر ترکیدگی واحد میباشند؛  

    dt =  .طول زمان ترمز بر حسب ثانیه  
  آزمون نوعی ، استخراج نمود. ییدیه هاي انجامأاین مقادیر را میتوان از پروندة فنی و یا ت

  شیر ترکیدگی باید براي تنظیم و بازرسی قابل دسترسی باشد.      2 ـ 5 ـ 5 ـ12
  شیر ترکیدگی باید:

  باسیلندر یکپارچه باشد،یا   الف)
  بصورت مستقیم و محکم و از طریق اتصاالت لوله اي نصب شده باشد، یا   ب )
فلنج و یا اتصاالت رزوه شده جوش کاري یا توسط لوله هاي کوتاه صلب با  و باشد  نزدیک سیلندر قرار گرفته پ )

  ، یا؛بدان متصل شده باشد
  بارزوه به سیلندر متصل شده باشد. ، بطور مستقیم  ت )

  .باید در انتهاي سیلندر بنشیند شانهاین  باشد. 120شانهشیر ترکیدگی باید داراي انتهاي رزوه شده به همراه یک 
                                                           

118 - Retardation 
119 - Reeving factor 
 



  اشد.بهاي فشاري و یا رابط هاي سر پخ لوله، مجاز نمی همانند بست ، ایر اتصاالت بین شیر ترکیدگی و سیلندرساستفاده از 
میتوان از یک شیر ترکیدگی  نند میباشند،کدر آسانسورهایی که داراي چندین جک که بطور موازي عمل می     4 ـ 5 ـ 5 ـ 12

درصد  از وضعیت عادي ،  5وگیري از شیب پیدا نمودن کف کابین بیش از واحد استفاده نمود. در غیر اینصورت به منظور جل
  همزمان بسته شوند. بطوري که بصورت متصل شده باشند  به یکدیگر شیرهاي ترکیدگی  باید 

  شیر ترکیدگی همانند سیلندر باید محاسبه شده باشد.     5 ـ 5 ـ 5 ـ 12
 121صافیکنترل می شود، یک ه اي محدود کنند یر ترکیدگی توسط وسیلهدر صورتیکه سرعت بسته شدن ش      6 -5 -  5 - 12

  جود داشته باشد. و  تا حد امکان در نزدیکی و قبل از محل قرارگیري این وسیله باید
که امکان ایجاد جریان مورد نیاز براي  ،وسیله اي با عملکرد دستی در داخل موتور خانه باید موجود باشد     7 ـ 5 ـ 5 ـ 12
ین وسیله باید در مقابل عملکرد ناخواسته حفاظت . اکرد شیر ترکیدگی بدون نیاز به ایجاد اضافه بار در کابین را فراهم نمایدعمل

  شود. این وسیله نباید موجب خنثی شدن وسایل ایمنی که در مجاورت جک قرار دارند بشود.
یید قرار أمورد ت 7پیوست ج ـ ود و باید مطابق الزامات شیر ترکیدگی بعنوان یک جزء ایمنی محسوب میش     8 ـ 5 ـ 5 ـ 12

  گیرد .

  شیر محدودکنندة یک راهه  وشیر محدود کننده،    6 ـ 5 ـ 12
ایجاب مینماید، الزامی است و  بایـد   5ـ9وجود یک شیر محدود کننده ، یا شیر محدود کننده یک راهه در صورتیکه شرایط بند 

  داراي شرایط زیر باشد :
افزایش  جلوگیري از  در صورت بروز یک نشتی عمده در سیستم هیدرولیک ، شیر محدود کننده باید موجب    1 ـ 6 ـ 5 ـ 12

  .متر بر ثانیه، گردد 0ر 3 از سرعت اسمی رو به پایین  به اضافۀ  سرعت کابین با بار اسمی در حرکت به سمت پایین،
  سی باید قابل دسترسی باشد .شیر محدود کننده به منظور بازر    2 ـ 6 ـ 5 ـ 12
  شیر محدود کننده باید:     3 ـ 6 ـ 5 ـ 12

  سیلندر یکپارچه باشد ، یا الف ـ با
  ب ـ بطور مستقیم و محکم و از طریق اتصاالت لوله اي نصب شده باشد ، یا

صاالت رزوه شـده  فلنج و یا اتجوش کاري یا و توسط لوله هاي کوتاه صلب با  باشد  نزدیک سیلندر قرار گرفته پ )
  ، یابدان متصل شده باشد

  ت ) بارزوه بطور مستقیم به سیلندر متصل شده باشد.
این برآمدگی بایـد در انتهـاي سـیلندر     باید داراي انتهاي رزوه شده به همراه یک برآمدگی باشد. محدودکنندهشیر 

  .بنشیند
  اشد.بو یا رابط هاي سر پخ لوله ، مجاز نمی و سیلندر همانند بستهاي فشاري محدودکنندهسایر اتصاالت بین شیر 

  همانند سیلندر باید محاسبه شده باشد. محدودکنندهشیر      4 ـ 6 ـ 5 ـ 12
که امکان ایجاد جریان مـورد نیـاز بـراي     ،وسیله اي با عملکرد دستی در داخل موتور خانه باید موجود باشد     5 ـ 6 ـ 5 ـ 12

یـن وسـیله بایـد در مقابـل عملکـرد ناخواسـته       . ااز به ایجاد اضافه بار در کابین را فراهم نمایدبدون نی محدودکنندهعملکرد شیر 
  حفاظت شود. این وسیله نباید موجب خنثی شدن وسایل ایمنی که در مجاورت جک قرار دارند بشود.

، شـیر محدودکننـده یـک راهـه     تنها در صورتی که قطعات متحرك مکانیکی مورد استفاده قرار گرفته باشـند     6 ـ 6 ـ 5 ـ12
  مطابقت نماید. 7پیوست ج ـبعنوان یک جزء ایمنی محسوب شده و باید با الزامات 

                                                                                                                                                                                                                       
120  - Shoulder  
121 - Filter 



  صافی ها      7 ـ 5 ـ12 
، نصـب  باید در مدار بین مخزن و پمپ (ها) و در مدار بین شیر دستی و شـیر(ها) جهـت پـایین     را  صافی ها یا وسایل مشابهی 

بایـد بمنظـور نگهـداري و     د ننصب مـی شـو  که در مدار بین شیر دستی  و شیر جهت پایین  مشابهی  صافی ها یا وسایلنمود . 
  بازرسی ، قابل دست یابی باشند.

  بررسی فشار      6 ـ 12
باید به مدار بین شیر یک راهـه یـا شـیر(هاي ) جهـت پـایین و       فشارسنج باید موجود باشد. این  سنجیک  فشار    1 ـ 6 ـ 12

  متصل باشد.شیردستی 
  وجود داشته باشد. سنجباید بین مدار اصلی و اتصال  فشار 122شیر فشارسنجیک     2 ـ 6 ـ 12
5/120رزوة داخلی یک  این اتصال باید داراي    3 ـ 6 ـ 12 ´M    2/1" یاG . باشد  
  مخزن     7 – 12

  و ساخته شده باشد:موارد زیر طراحی  با توجه به مخزن باید
  ؛بررسی سطح مایع هیدرولیکی در مخزن باید به سهولت انجام گیرد  -الف 
  پر و خالی نمودن آن به سهولت انجام گیرد. –ب 

  سرعت     8 ـ 12 
 1بیشـتر باشـد ( بنـد    متـر بـر ثانیـه      1ر00ز  ، نباید ا dVبه سمت پایین یا   mVسرعت اسمی به سمت باالي     1 ـ 8 ـ 12

  .راببینید)
، از آن   mVاز سرعت اسمی به سمت باالي درصد   8میزان بیش از به  نباید  ، سرعت کابین خالی به سمت باال     2 ـ 8 ـ 12 

،  dV% از سرعت اسمی بـه سـمت پـایین    8بیش از  ، به میزان سرعت به سمت پایین کابین داراي بار اسمی نباید  .بیشتر شود 
  دماي عملکرد عادي مایع هیدرولیکی مربوط می شود. ت این امور به در هر حال .بیشتر شود

در حرکت به سمت باال فرض می شود که منبع انرژي داراي فرکانس اسمی بوده و ولتـاژ موتـور معـادل ولتـاژ اسـمی تجهیـزات       
  باشد.میه مربوط

  عملکرد اضطراري     9 – 12   

  حرکت کابین به سمت پایین     1 ـ 9 ـ 12
آسانسور باید داراي یک شیر اضطراري پایین آورنده با عملکرد دستی که در موتور خانه قرار  میگیـرد باشـد.       1 ـ 1 ـ 9 ـ 12

جایی کـه   ، را به یک تراز طبقه آسانسورروي محرکه ، این شیر اضطراري این امکان را فراهم میسازد که حتی در صورت قطع نی
  .آوردمسافران بتوانند کابین را ترك کنند ، پایین 

  بیشتر شود . متر بر ثانیه  0ر 3سرعت کابین نباید از      2 ـ 1 ـ 9 ـ 12
  عملکرد این شیر باید منوط به اعمال نیرویی دستی پیوسته اي باشد.    3 ـ 1 ـ 9 ـ 12
  این شیر باید در مقابل عملکرد ناخواسته محافظت شود.    4 ـ 1 ـ 9 ـ 12
در مورد آسانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم که در آنها شل شدن طناب و یـا زنجیـر مـی توانـد روي دهـد،          5 ـ 1 ـ 9 ـ 12

  زنجیر گردد.که باعث شل شدن طناب یا  شود  عملکرد دستی این شیر نباید موجب پایین رفتن پیستون به میزانی

                                                           
122 - gauge shut-off valve 



  حرکت کابین به سمت باال    2 ـ 9 ـ 12
اشـد ، نصـب یـک پمـپ دسـتی      باي می براي هر آسانسوري که کابین آن داراي یک ترمز ایمنی یاترمز گیره    1 ـ 2 ـ 9 ـ 12

  دائمی که موجب حرکت کابین به سمت باال گردد، الزامی است.
  ین شیر یک راهه یا شیر(هاي ) جهت پایین و شیر دستی متصل شود.این پمپ دستی باید به مدار ب    2 ـ 2 ـ 9 ـ 12
برابر فشار بار کامل ، باید به یک شیر فشار شـکن مجهـز    2ر3 این شیر دستی بمنظور محدود نمودن فشار تا    3 ـ 2 ـ 9 ـ 12

  باشد.

  بررسی موقعیت کابین     3 ـ 9 ـ12
می باشد،  آسانسوراي که مستقل از منبع تغذیه  توسط وسیله ی می کنند،هایی که به بیش از دوطبقه سرویس دهآسانسوربراي 
  قرار گرفته است یاخیر، بررسی نمود. وشیا در منطقۀ باز آرا ازاین نظر که  آسانسوربتوان ازداخل موتور خانه موقعیت باید 

  د ندارد.کاربر ،شندبااین الزام در مورد آسانسورهایی که داراي یک وسیلۀ ضد خزش مکانیکی می

  حفاظت از فلکه (ها)  وچرخ زنجیر(ها) بر  روي جک     10 ـ 12
  ، وسایلی باید فراهم شوند. 4ـ9بند مطابق 

  سیستم محرکه از  حفاظت      11 ـ 12
شود، بینی  پیشباید خطرناك باشند  قطعات چرخشی در دسترس، که ممکن استدر برابر حفاظت مؤثر تمهیداتی به منظور  

  موارد زیر:در  بخصوص
  چاهها؛در  کلیدها و پیچها  - الف    
   ؛نوارها، زنجیرها، تسمه ها  -ب      
   ؛چرخ زنجیرها ،چرخ دنده ها   -پ      
  ؛محور موتورها (قسمتی که بیرون از موتور قرار گرفته باشد)  -ت      
  .123گاورنرهاي نوع گوي طیار   -ث      

  

  موتور  محدود کننده هاي زمان رانش    12 ـ 12 
 ،نآباید بمنظور قطع برق موتور و در حالت قطع نگه داشتن اگر بعد از استارت اولیه، موتور به چرخش در نیاید،     1 ـ 12 ـ 12

  یک محدود کنندة زمان رانش باشند. مجهز به هاي هیدرولیکیآسانسور
، نباید از مقادیر زیر هرکدام که کوچکتر است، مدت زمان عملکرد این وسیلۀ محدود کنندة زمان رانش موتور     2 ـ 12 ـ 12

  :بیشتر شود
  ثانیه؛ 45 –الف 
در صورتیکه  مدت زمان طی کل ثانیه،  10مدت زمان الزم براي طی کل مسیر به همراه باراسمی  به اضافه  -ب 

  .ی شوددر نظر گرفته مثانیه براي این مدت زمان  20مقدار حداقل کمتر باشد،  ثانیه 10 مسیر حرکت از 
مجدد برقراري قطع منبع تغذیه و  پس از بازگشت به کار عادي تنها باید با تنظیم دستی مجدد امکان پذیر باشد.    3 ـ 12 ـ 12

  داري ماشین در حالت توقف ضروري نمی باشد. نیروي محرکه، نگه
 بازرسی عملیات مانع انجام  نبایدباشد،  عمل کرده محدود کنندة زمان رانش موتور، حتی در صورتی که     4 ـ 12 ـ 12

  .گردد ) ـالف و ب5ـ1ـ2ـ14 ( و سیستم ضد خزش  الکتریکی  ، ) 3ـ1ـ2ـ14(

                                                           
123 - Fly ball  over speed governor 



شل شدن طناب ( یازنجیر) وسیلۀ ایمنی براي آسانسورهاي با عملکرد غیر     13 ـ 12
  مستقیم 

بند لۀ ایمنی الکتریکی مطابق در صورتی که احتمال خطر شل شدن طناب (یازنجیر) وجود داشته باشد، وجود یک وسی
  نرا در حالت توقف نگاهدارد .آشود و  آسانسورضروري است این وسیله در صورت بروز شل شدگی، باید موجب توقف  2ـ1ـ14

  حفاظت در مقابل گرم شدن بیش از حد مایع هیدرولیکی     14 ـ 12 
آسانسور را متوقف نموده و آنرا در حالت   5ـ3ـ13بند طابق وسیله اي جهت نشان دادن دما باید فراهم باشد. این وسیله باید م

  توقف نگهدارد.

  وازم و تأسیسات برقی ل 13
   شرایط عمومی     1 ـ 13
  کاربرد  محدوده هاي    1 ـ 1 ـ 13
یر اعمال الزامات این استاندارد مربوط به اجزاء تشکیل دهندة تجهیزات برقی و نصب آنها است که در موارد ز    1 ـ 1 ـ 1 ـ 13

  :میگردد
  ؛الف ـ کلید اصلی مدار قدرت و مدارهاي وابسته 
   .ب ـ کلید مدار روشنایی کابین و مدارهاي وابسته

همانگونه که یک ماشین و اجزاء الکتریکی تشکیل دهندة ان یک  ،آسانسور باید بعنوان یک مجموعه کامل در نظر گرفته شود
  مجموعه هستند.

رد ملی مربوط به مدارهاي تغذیه برق باید تا ترمینال ورودي کلیدها اعمال گردد . این مقررات استاندایادآوري : 
  مقررات همچنین باید براي تمام مدارهاي روشنایی موتورخانه، اتاق  فلکه ، چاه آسانسور و چاهک نیز اعمال گردد .

، تا حد امکان با در نظر  1- 1- 1-13بند وضوع مقررات این استاندارد براي مدارهاي وابسته به کلیدهاي م    2 – 1 – 1 – 13
  :گرفتن نیازهاي خاص آسانسور و بر پایۀ استانداردهاي زیر تدوین شده است 

  ؛IECدر سطح بین المللی : 
  ؛CENELECدر سطح اروپایی : 

  .124اند یدهها ذکر گرد به همراه محدودیت مراجع آنها هرگاه یکی از این استانداردها مورد استفاده قرار گرفته ، 
هاي ایمنی  در صورتیکه اطالعات دقیقی داده نشده باشد، تجهیزات برقی بکار رفته باید با کدهاي پذیرفته شده مربوط به آزمایش

  مطابقت نماید .
ام ج........ ا ن 125الزامات استاندارد هاي ملی ایران به شمارةبررسی سازگاري الکترو مغناطیسی باید بر اساس     3 – 1 – 1 – 13

  گیرد.
هایی براي جلوگیري از تماس مستقیم با اجزاء الکتریکی وجود  محافظباید فلکه  هاي  در موتور خانه ها و اتاق     2 - 1 – 13

  شد.با  IP2Xداشته باشد که درجه حفاظت آن حداقل 
   ....... 126ی،استاندارد ملیسیسات الکتریکأمقاومت عایقی ت   3 - 1 – 13

  .بین زمین و هر هادي برق دار اندازه گیري شود مقاومت عایقی باید

                                                           
  مراجعه شود.مراجع اصلي  به  تا زمان �يه استاندارد ملي مربوط به هر كدام از استاندارهاي مذكور ، -  124
  مراجعه كنيد.  EN12016و   EN12015ها به استانداردهاي بني املللي  استاندارد  تدوين اين تا  - 125
  مراجعه كنيد. CENLEC HD 384.6.61 S1بني املللي   داستاندار  به استاندارد   تدوين اينتا  - 126



 قید شده است  6جدول حداقل مقادیر مقاومت عایقی در 
  6جدول 

  عایقی مقاومت
WM 

   (d.c)ولتاژ آزمون
V  

 اسمی مدار ولتاژ
V 

  بسیار ضعیف ایمن ولتاژ   250 0ر25  £
)SELV(127 

 ³500  500  0ر5  £

 p 500  1000  1ر0  £

 
هاي نول و فاز در حین انجام آزمون باید به یکدیگر  هادي هنگام اندازه گیري  در صورتی که مدار شامل وسایل الکترونیکی باشد

  ل باشند.تصم
بین هادیها    (a.c )در جریان متناوب    ( r.m.s )یا مقدار مؤثر  ( d . c )ار میانگین ولتاژ در جریان مستقیم مقد    4 - 1 -  13 

  براي مدارهاي کنترل و ایمنی ، بیشتر شود. ولت  250یا بین هادیها با زمین نباید از 
  باشند . سیم اتصال زمین و سیم نول همیشه باید از هم جدا    5 -1 - 13

  مدارهاي ایمنی  قطعاتکنتاکتورها، رله کنتاکتورها و       2 - 13
  کنتاکتورها و رله کنتاکتورها     1 - 2 – 13 

همانگونه که  ضروري میباشند)  4-12بند کنتاکتورهاي اصلی ( که براي توقف سیستم محرکه طبق      1 -1 - 2 – 13
  باشند:روه هاي زیر شده است، باید از گتعریف  ........  128دراستاندارد ملی

  ؛ a . cکنتاکتورهاي موتورهاي  براي    AC – 3 –الف 
  .  d . cکنتاکتورهاي توان  براي   DC – 3  –ب 

  .را داشته باشندراه اندازي یات عمل  درصد   10داراي قابلیت تنظیم دقیق، بصورت جزء به جزء، تا این کنتاکتورها باید بعالوه  
همانگونه که در  رله کنتاکتورها استفاده شود، این رله کنتاکتورها از  کنتاکتورهاي اصلیبراي عملکرد  چنانچه    2 -  1 -  2 - 13

  باشند:شده، باید از گروه هاي زیر تعریف  129 4835-5-1استاندارد ملی 
  ؛A.C هاي  براي کنترل الکترومگنت AC –15   -الف 
  . D.Cهاي  براي کنترل الکترومگنت DC - 13    -ب 

با توجه  2-1-2- 13بند و رله کنتاکتورهاي موضوع  1-1-2-13بند اصلی موضوع  هاي کنتاکتور براي     3 -1 - 2 – 13
  فرض نمود که :  همچنین  میتوان،  1-1-1-14بند موارد  به

 بسته باشد، تمام کنتاکت 130  ( nc  )هاي قطع کننده که در حالت عادي بسته است  اگر یکی از کنتاکت -الف 
  ؛ي وصل کننده باز هستند ها

                                                           
127 - Safety Extra Low Voltage  

  مراجعه شود. EN60947 – 4 – 1د  بني املللي استاندار به استاندارد تدوين اين  تا - 128
  شده است. ذكر EN60947 – 5 – 1، استاندارد   EN 81 -2مرجع  اصلي اين استاندارد در  - 129

130 - normally close 



 بسته باشد ، تمام کنتاکت 131  ( no   ) که در حالت عادي باز است هاي وصل کننده اگر یکی از کنتاکت -ب 
  هاي قطع کننده ، بازهستند.

  مدارهاي ایمنی  قطعات    2 – 2 – 13
شود مانند رله هاي مدار ایمنی ، استفاده  2-1-2-13بند کتورهاي موضوع ادر صورتیکه از رله کنت    1 -2 - 2 – 13 

  د.نباید اعمال گرد 3-1-2- 13بند فرضهاي 
قطع  و  (no) کنتاکت هاي وصل کننده اتصال چنانچه ساختار رله هاي بکار برده شده بگو نه اي باشند که     2 -  2 – 2 – 13

 میتوان وردآي متحرك ممکن است بوجود آنها به صورت همزمان امکان پذیر نباشد از حالتی که جذب ناقص بازو  (nc)ه کنند
   .) ج -1-1- 1-14صرفه نظر نمود ( 

 باید شرایط بند چنانچه وسایلی وجود داشته باشند که بعد از تجهیزات ایمنی برقی در مدار قرار میگیرند،    3 – 2 – 2 – 13
  .ایی )مین نمایند (بجز فواصل جدأفواصل خزشی و فواصل هوایی ت درا در مور  1-2-2-3- 14

 و انها که با مقررات استاندارد 1-2-2- 13و  2-1-2-13و 1-1-2- 13بندهاي این مقررات در مورد وسایل ذکر شده در 
  اعمال نمیشود. ،مطابقت دارند 4835-5-1و استاندارد ملی  ....... 132ملی

  قابل بکار گیري است.  ،) 6- 3( 1 -جدول ح براي بردهاي مدار چاپی الزامات ذکرشده در 
  نصب سیستم اضافه بار در آسانسورهاي بیماربر اجباري است . :یادآوري  
  و تجهیزات برقی دیگر حفاظت موتورها     3 - 13 

  به برق اصلی وصل میشوند باید در مقابل اتصال کوتاه حفاظت شوند. اًموتورهایی که مستقیم    1 - 3 – 13
مجهز باشند،  ی وصل می شوند باید به وسیلۀ ایمنی ( مانند بی متال )به برق اصل موتورهایی که مستقیماً    2 - 3 – 13

  ) بطور دستی انجام گیرد. 3-3-13 بطوریکه جریان اضافی موجب قطع برق اصلی از موتور شده ، و راه اندازي مجدد (بجز مورد
ار باشد، قطع منبع تغذیۀ موتور در صورتیکه افزایش دما در سیم پیچهاي موتور موجب عملکرد قطع کننده مد    3 - 3 – 13

  ورت گیرد.ص 5- 3- 13 مطابق  دتنها بای
در مورد هر یک از  3-3-13و 2-3-13بندهاي هاي مختلفی باشد ، مقررات  چنانچه موتور داراي سیم پیچ    4 - 3 – 13

  ها اعمال میشود .  سیم پیچ
د از دماي طراحی آن بیشتر باشندازه گیري و ثبت دما میچنانچه دماي یک وسیله الکتریکی که داراي وسیله ا    5 - 3 – 13

ضروري است آسانسور در یک طبقه که امکان خارج شدن مسافران از ، به کار خود ادامه دهد  در این حالت آسانسور نباید  شود و
ناسبی پایین آمده باشد، کابین وجود دارد متوقف شود. بازگشت به کار عادي و حرکت بسمت باال تنها در صورتی که دما تا حد م

 باید امکان پذیر باشد.

  کلیدهاي اصلی       4 -13
هاي برقدار آن هادي ها براي هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجود باشد که قابلیت قطع تمام  در موتورخانه    1 - 4 – 13

تفاده عادي از آسانسور باشد. این کلید نباید آسانسور را داشته باشد. این کلید باید قادر به قطع حداکثر جریان در شرایط اس
  تغذیه مدارهاي به شرح زیر را قطع نماید:

  در صورت وجود  ؛ ،روشنایی کابین یاتهویه  -الف 
  پریز نصب شده بر روي سقف کابین ؛ –ب 
  ها ؛ روشنایی موتورخانه و اتاق  فلکه –پ 

                                                           
131 - normally open 

 مراجعه شود.  EN60947 – 4 – 1د بني املللي استاندار  به  استاندارد تدوين اين  تا - 132
  



  پریز موتور خانه و اتاق  فلکه  و چاه ؛ –ت 
  ی چاه آسانسور ؛روشنای –ث 
  .زنگ اخبار (زنگ خطر )  -ج 

د نباید داراي حالتهاي قطع و وصل ثابت باشند و درحالت باز بتوان 1-4-13کلیدهاي اصلی تعریف شده در بند     2 - 4 – 13
آن صورت و یا نظیر  133ل آویزقفد و بمنظور اطمینان از عملکرد رضایت بخش  این عمل باید توسط یک ناز حالت قفل خارج شو

  پذیرد.
کلید اصلی باید از ورودي یا ورودیهاي موتورخانه به آسانی و به سرعت قابل دسترس باشد ، چنانچه موتورخانه بین آسانسورهاي  

  متعدد مشترك باشد، کلیدهاي اصلی متعلق به هر آسانسور باید به آسانی قابل شناسایی باشند.
باشد، یا اگر یک آسانسور داراي چندین موتورخانه و هر کدام با نقطه (یانقاط )  چنانچه موتورخانه داراي چندین نقطه دسترسی

باز شدن این قطع کننده باید توسط یک وسیلۀ  ، قطع کنندة مدار بکار بردکنتاکتور دسترسی خاص خود باشند می توان یک 
  کنترل شود .   2-1- 14مطابق بند ،  ایمنی برقی که در مسیر بوبین کنتاکتور اصلی قرار داشته باشد

وصل مجدد کنتاکتور تنها از طریق این وسیله ایمنی که سبب قطع کنتاکتور شده است باید امکانپذیر باشد. کنتاکتور قطع کننده 
  بکار برده شود.  134مدار باید به همراه یک کلید قطع کنندة دستی جداگانه

ع کلید اصلی یکی از آنها ، قسمتهایی از مدارهاي عمل کنندة آن در مورد آسانسورهاي گروهی ، چنانچه بعد از قط    3 -  4 - 13
ند، برق این قسمت باید قابلیت این را داشته باشد که ایزوله شده و درصورت لزوم با قطع برق تمام آسانسورهاي نبرقدار باقی بما

  این گروه قطع شود .
  باید از قبل از کلید اصلی مدار قدرت وصل شود .هر نوع خازنی براي تصحیح ضریب قدرت در صورت وجود     4 -  4 - 13

چنانچه خطر اضافه ولتاژ وجود داشته باشد بعنوان مثال وقتی که کابل هاي تغذیۀ موتورها بسیار طوالنی باشد کلید مدار قدرت 
  باید اتصال خازنها را نیز قطع نماید .

  سیم کشی برقی       5 - 13 
ها و چاه هاي آسانسور، هادیها و کابلها (باستثناء کابلهاي فرمان) باید از نوع  و اتاق  فلکهها و  در موتورخانه    1 - 5 – 13

..... با در 136استانداردهاي ملیتعریف شده در  مقادیرانتخاب شوند و داراي کیفیتی حداقل معادل  135ملی هاي استانداردمطابق با 
  باشند.  2-1-1-13اطالعات داده شده در بند نظر گرفتن 

باشند میتوانند در تمام مدارها بکار روند بغیر از مدارهاي  ........ 137استاندارد ملی   یی که مطابق هادیها   1 -  1 – 5 – 13
هاي خرطومی ساخته شده از فلز یا پالستیک یا هادیهایی که به  تغذیه موتور، مشروط بر آنکه اینها در داخل سیم راهها و یا لوله

  ده اند نصب شده باشند.هاي معادل حفاظت ش روش
  یباشد........م138استاندارد ملیاین تمهیدات جایگزین   یادآوري : 

موتور  در دیوارهاي چاه (یا ، قابل رؤیت بطور روکار،  ......فقط باید  140مطابق استاندارد ملی  139کابلهاي خشک    2 -1 - 5 -13
  ، نصب شوند. خانه ) و یا داخل کانال یا لوله خرطومی یا وسایل مشابه آن

                                                           
133 - Padlock 
134 - Manually controlled isolating switch 

  كنيد.مراجعه   CENELEC   بني املللي  استاندارهاي به استاندارد تدوين اين  تا -  135
  آ�ا  مراجعه كنيد.   IECو يا معادل  HD 22 . 4S3  و     HD 21 . 3 S 3  بني املللي استاندارد هاي تدوين اين استانداردها به  تا -  - 136
 ) HO7V-R ، HO7V-U    4 ( HO5V-U )  ،   3 )2(  شامل :    CENELEC HD 21 . 3S3-3بني املللي     داستاندار  به  استاندارد تدوين اين  تا -  - 137

HO7V-K )   ،   5 (HO5V – K )   ،  .مراجعه كنيد  
  

  مراجعه كنيد  CENELEC HD 21.1S3 بني املللي  داستاندار   ة  يك شده در پيوست شمار  ذكر  استفادة  راهنماي  بهاستاندارد تدوين اين  تا - 138
139 -  Rigid cables  



هستند فقط در داخل کانال، لوله هاي  ...... 141استاندارد ملی کابلهاي معمولی قابل انعطاف که مطابق    3 -  1 – 5 – 13
  هاي با حفاظت معادل باید نصب شوند. خرطومی یا به سایر روش

-13هاي خشک طبق شرایط بند  مثل کابلمیتوانند  ......142استاندارد ملیابلهاي معمولی قابل انعطاف با ضخامت روکش مطابقک 
  در معرض ارتعاش ،بکار روند. یا هاي فرمان متصل به کابین ) وبراي اتصال به لوازم متحرك ( بجز کابل 5-1-2

اعالم شده در این مدارك قابل  ةبعنوان کابلهاي قابل اتصال به کابین در محدود  ......143استاندارد ملی کابلهاي فرمان مطابق با  
  ول میباشند. در تمام موارد، کابلهاي فرمان انتخاب شده حداقل باید داراي کیفیت معادل باشند .قب

  :الزم نیست اعمال شوند 3-1-5-13و 2- 1-5-13  ، 1-1- 5-13در موارد زیر مقرارات بندهاي     4 - 1 – 5 - 13
  د بدین شرط که:هایی که به وسایل ایمنی برقی درهاي طبقه وصل نمیشون هادیها و کابل -الف 

  ؛قرار نگیرند  VA   100 ـ کابل و هادیهاي فوق در معرض خروجی اسمی بیش از 1
به آن اثر میکنند ، ولتاژ بین قطبها ( یافازها ) یا بین یک قطب (یا یکی از فازها ) و زمین که بطور عادي  - 2
  .بیشتر نشودولت  50از 

  :  در داخل پانلها و کابینتها هب ـ درسیم کشی وسایل عمل کننده یا توزیع کنند
  یا  ،بین قطعات مختلف این تجهیزات الکتریکی  - 1
  بین قطعات این تجهیزات و ترمینالهاي اتصال دهنده . - 2

  سطح مقطع هادیها      2 – 5 – 13
کمتر    0ر2mm 75 سطح مقطع هادیهاي مدارهاي ایمنی برقی درها نباید از به منظور فراهم بودن مقاومت مکانیکی کافی،  

  باشد.
  روش نصب     3 - 5 - 13
  لوازم برقی نصب شده باید داراي عالئمی باشند تا به آسانی قابل تشخیص باشند .     1 -  3 – 5 – 13
یا (پانل) در تابلو باید  1- 1-1-13، بجز موارد مذکور دربند کنتاکتورها ترمینالهاي اتصال و ، اتصاالت       2 -  3 – 5 – 13

  هایی که بدین منظور میباشند، قرار گیرند. (کابینت) جعبه و محفظه
برقدار باقی  لاتصاي آسانسور ، بعضی از ترمینالها یک ا کلیدهاي اصلییچنانچه بعد از قطع کردن کلید      3 -  3 – 5 – 13

بطور  دولت تجاوز نماید بای 50ده باشند و چنانچه ولتاژ انها از هایی که برق دار نیستند جدا ش بمانند، باید بطور واضح از ترمینال
  مناسبی عالمت گذاري شده باشند.

می تواند موجب عملکرد نادرست و خطرناك آسانسور  144 ترمینالهاي اتصال که اتصال تصادفی بین آنها     4 – 3 – 5 – 13
  اي باشد که احتمال بروز اینگونه خطرات وجود نداشته باشد. نهمگر آنکه ساختار آنها بگو شود باید از هم کامالً جدا شوند، 

ها ، باید روکش محافظ آنها یا بطور  به منظور حصول اطمینان از تداوم حفاظت مکانیکی کابلها و هادي     5 -  3 – 5 – 13
  ها وارد گردند.  ه این محفظهمناسب ب  145کامل داخل جعبه کلید و محفظۀ تجهیزات دیگر قرار داده شوند و یا از طریق یک گلند

  ها محسوب میشوند . چهارچوب درهاي طبقه و کابین در زمرة اینگونه محفظه  یادآوري:

                                                                                                                                                                                                                       
  مراجعه كنيد. S2  .CENELEC HD 21  4رد بني املللي  از استاندا 2به استاندارد اين  تدوين تا - 140
 از  ( HO5VV-F ) 5 و                      CENELEC HD 22.4 S3   از   3 (HO5RR-F)به استانداردهاي بني املللي استاندارد اين  تدوين  تا - 141

CENELEC  HD 21.5 S3   .مراجعه كنيد  
  .مراجعه كنيد   CENELEC  HD 22 . 4 S3 از   ( HO7RN – F )  بني املللي  ارداستاند به استاندارد تدوين اين  تا - 142
 مراجعه كنيد. 360S2 ، EN50214  CENELEC  HDهاي بني املللي استاندارد به استاندارد تدوين اين  تا - 143

  
144 -interconnection  
145 -gland  



 ، هاي تیز خود چهارچوب وجود داشته باشد  در هر حال چنانچه خطر آسیب مکانیکی بر اثر حرکت قطعات یا لبه
  ی محافظت شوند.هادیهاي متصل شده به وسایل ایمنی برقی باید بطور مکانیک

هاي موجود در یک محفظه یا کانال ، داراي ولتاژهاي متفاوت باشند، تمامی آنها باید  چنانچه هادیها و کابل    6 -  3 – 5 – 13
  داراي عایق بندي تعریف شده براي باالترین ولتاژ باشند.

  اتصال دهنده (کانکتور)ها   4 - 5 – 13
جود در مدار ایمنی باید طوري طراحی و چیده شوند که اگر جدا کردن آنها نیاز به ابزار کانکتور و لوازم اتصال نر و مادگی مو

  خاصی نداشته باشد، اتصال مجدد بطور غلط غیر ممکن باشد.
  روشنایی و پریزها  6 -  13
مستقل باشند.  ها و موتور خانه باید از تغذیه سیستم محرکه هاي فلکه تغذیه برق روشنایی کابین، چاه و اتاق   1 - 6 – 13

یا  این عمل می تواند یا بوسیله یک مدار جداگانه و یا از طریق اتصال به خط تغذیه سیستم محرکه قبل از ورود به کلید اصلی
  انجام گیرد. 4-13کلید اصلی موضوع بند 

 ذکرهک باید از مدارهاي تغذیه برق پریزهاي مورد نیاز روي سقف کابین، در اتاق هاي فلکه و موتورخانه و چا     2 - 6 – 13
  گرفته شده باشد.  2-6-13شده در بند 

  این پریزها عبارتند از :
  ؛  میشوندتغذیه  که مستقیماً   2P+PEو   V 250یااز نوع  -الف 
  ....... 147استاندارد ملیطبق    ، 146یا با ولتاژ تغذیه ایمن خیلی پایین -ب 

جریان اسمی آنها نمی باشد. سطح مقطع کابلهاي با  ي با سطح مقطع متناسباستفاده از پریزهاي فوق بمعنی بکارگیري کابلها
  هاي اضافی بطور صحیح محافظت شوند. ها در مقابل جریان تغذیه جریان در صورتی می تواند کمتر باشد که هادي

  کنترل تغذیۀ مدارهاي روشنایی و پریزها      3 - 6 – 13
 ۀسیستم محرک ینچنانچه موتورخانه شامل چند تغذیه مدار کابین را کنترل نماید.یک کلید مستقل باید     1 – 3 – 6 – 13

قرار گیرد  به خود  این کلید باید نزدیک به کلید اصلی مربوطه .آسانسور باشد، براي هر کابین باید یک کلید جداگانه موجود باشد
.  

ۀ روشنایی در موتور خانه و در نزدیکی درب آن باید وجود یک کلید یا وسیلۀ مشابهی براي کنترل منبع تغذی     2 -  3 - 6 - 13
  داشته باشد. 

باید در موتور خانه و هم در چاهک قرار گرفته باشند تا   هم ها (یا وسایل مشابه) به منظور ایجاد روشنایی خوب و مناسب ، کلید
  روشنایی چاه را بتوان از هر دو محل کنترل نمود.

حفاظت کنترل میشود، باید  2-3-6- 13و 1-3- 6- 13که بوسیله کلیدهاي مذکور در بندهاي هر مدار      3 -  3 - 6 - 13
  باشد.را داشته  خوداتصال کوتاه 

  حفاظت در مقابل  عیب  ها  برقی؛ کنترل ها ؛ اولویت ها  14   
  تحلیل  عیب  و وسایل ایمنی الکتریکی     1 -  14

   تحلیل  عیب      1 -1 - 14 

                                                           
146 -    SELV 

 ،  مراجعه شود.411بند   S2   CENELEC  HD 384.4.41املللي  به استاندارد بنياستاندارد تدوين اين  تا - 147



ند تحت شرایط نصورتی که نتوا در آسانسوریک  در تجهیزات الکتریکی 1- 1-1-14ارائه شده در بند   ي ها  هر یک از  عیب 
نباید به خودي خود موجب کارکرد خطرناك آسانسور  ،شوندصرفنظر  )، پیوست (حو یا  2-1-1-14 توصیف شده در بند

  د.نگرد
  را ببینید. 3-2-1-14براي مدارهاي ایمنی بند 

  محتمل   يعیب  ها      1 - 1 – 1 – 14
  فقدان ولتاژ؛  -الف 
  افت ولتاژ؛  -ب 
  قطع شدن یکی از هادیها ؛ -پ 
  عیب  عایق بندي در رابطه با اتصال بدنه یا اتصال زمین ؛   -ت 
  اتصال کوتاه یا قطع مدار ، تغیییر مقدار یا عملکرد قطعات برقی مثل مقاومت ، خازن ، ترانزیستور و المپ؛  -ث 
  عدم جذب یا جذب ناقص هسته یا بازوي متحرك کنتاکتور یا رله؛  - ج
  کنتاکتور یا رله ؛  148جدا نشدن هسته یا بازوي متحرك -چ 
  باز نشدن یک کنتاکت ؛ -ح 
  بسته نشدن یک کنتاکت؛  -خ 
  جابجا شدن فازها. -د 

، ضروري  2-2-1-14  نطبق شرایط بندهاي ایمنی م عیب  باز نشدن یک کنتاکت در مورد کنتاکت      2 -  1 – 1 – 14
  نیست که در نظر گرفته شود.

  اشد باید:باتصال بدنه ، یا زمین شدن مداري که شامل یک وسیله ایمنی برقی می     3 -  1 – 1 – 14
  یا بالفاصله سبب توقف سیستم محرکه شود؛  -الف 
  کند .از شروع بکار سیستم محرکه بعد از اولین توقف عادي جلوگیري   -ب 

  راه اندازي مجدد تنها باید بطور دستی ممکن باشد.
  وسایل ایمنی برقی      2 - 1 – 14
   شرایط عمومی     1 - 2 – 1 – 14
با عملکرد یکی از وسایل برقی ایمنی که تحت شرایط بندهاي متعددي الزم دانسته شده است ، از      1 - 1 – 2 – 1 – 14

شود . فهرستی از این گونه  4- 2- 1-14شود و یا باید بالفاصله موجب توقف آن طبق بند  حرکت سیستم محرکه باید جلوگیري
  ذکر گردیده است. الف پیوستوسایل در 

  وسایل ایمنی برقی به دو گروه زیر تقسیم بندي میشوند :
مستقیماً جریان برق که   2-2-1-14یک یا تعداد بیشتر از یک کنتاکت ایمنی ذکر شده در بند  -الف 

  ؛نمایدمی یا رله کنتاکتورها را قطع  ،به آن اشاره شده  4-12که در بند ،  کنتاکتورها
  :میباشند شامل یکی یا ترکیبی از موارد زیر 3-2-1-14یا مدارهاي ایمنی داراي شرایط بند  -ب 

جریان ، که بطور غیر مستقیم  2-2-1-14یک یا تعداد بیشتر از یک کنتاکت ایمنی داراي شرایط بند   – 1
  ؛به آن اشاره شده یا رله کنتاکتورها، را قطع نماید  4- 12که در بند  ،برق کنتاکتورها 

  ؛را برآورده نمی کنند 2-2-1-14کنتاکت هایی که مقررات بند   - 2
  .می باشند  )ح( پیوستاجزائی که مطابق  - 3

  تعریف نشده است.     2 - 1 – 2 – 1 - 14
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- 14و  4-1-2- 14و  2-1-2-14از استثناهایی که در این استاندارد مجاز میباشند، (بندهاي  صرفنظر     3 -1 - 2 - 1 – 14
  هیج وسیله برقی نباید با یک وسیله ایمنی برقی بطور موازي بسته شود.  ،را ببینید) 2-1-5

یلی که بدین منظور بکار اشد، وساب منظور جمع آوري اطالعات مجاز میه اتصال به نقاط مختلف زنجیرة ایمنی الکتریکی تنها ب
  در مورد مدارهاي ایمنی را برآورده نمایند. 3-2-1- 14میروند باید الزامات بند 

  .شونداثرات سلف یا خازن داخلی یا خارجی نباید موجب بروز  عیب  در وسایل ایمنی برقی      4 -1 -2 - 1 - 14
نباید بوسیله سیگنال خروجی از سایر وسایل برقی بعدي که سیگنال خروجی از یک وسیله ایمنی برقی      5 - 1 -2 - 1 – 14

  .باشدخطرناك  ۀ آن می تواند نتیجکه در همان مدار قرار دارند، تحت تأثیر قرار گیرد،  
در مدارهاي ایمنی که شامل دو یا تعداد بیشتري کانالهاي موازي میباشند تمام اطالعات به غیر از آنچه      6 -1 -2 - 1 - 14

  د.نالزم است باید تنها از یک کانال دریافت شو عیب   ي کنترل که برا
دهند ، نباید حتی در هنگام بروز خرابی، از توقف  مدارهایی که سیگنال ها را ضبط و یا تأخیر می      7 - 1 -2 - 1 - 14

آن ایجاد نمایند، بدین  سیستم محرکه در خالل عملکرد یک وسیله ایمنی برقی جلوگیري نموده و یا تأخیر محسوسی در توقف
  معنی که توقف باید در کوتاهترین زمان مناسب براي سیستم رخ دهد.

ساختار و ترتیب توزیع خطوط تغذیه الکتریکی داخلی باید طوري باشد که از بوجود آمدن سیگنالهاي     8 -1 -  2 - 1 - 14
  ماید.نادرست در خروجی وسیله ایمنی برقی در اثر قطع و وصل شدن جلوگیري ن

  کنتاکتهاي ایمنی     2 - 2 – 1 – 14
(اعمال نیروي مکانیکی براي قطع مدار) انجام   149عملکرد کنتاکت ایمنی باید بوسیله جداسازي مثبت    1 -2 - 2 -1 -  14 

  شود. این جداسازي حتی اگر کنتاکتها بهم جوش خورده باشند باید انجام شود.
  کوتاه ناشی از خرابی قطعات را به حداقل برساند. طراحی باید بنحوي باشد که خطر اتصال 

امی حاصل میشود که تمامی اجزاء قطع کننده مدار بحالت قطع آورنده شوند و در گسازي مثبت هناجدیادآوري : 
طول مسیر حرکت ، هیچگونه قطعات  کشسان (مانندفنر) در بین کنتاکتهاي متحرك و قسمتی  اي از قسمت عمده

  ه نیرو را انتقال میدهد وجود نداشته باشد.از بازوي متحرك ک
را تأمین نماید، کنتاکتهاي ایمنی باید عایق بندي   IP4Xاگر پوشش حفاظتی درجه حفاظت حداقل      2 - 2 – 2 – 1 – 14

را  ولت 500باشد، کنتاکتهاي ایمنی باید   IP4X را تحمل کنند وچنانچه درجه حفاظت پوشش کمتر از ولت  250 ولتاژ اسمی 
  د.نتحمل نمای

  باشند.، تعریف شده   4835-5-1استاندارد ملی  زیر که در  کنتاکتهاي ایمنی باید مطابق طبقه بندي 
  ؛ a cبراي کنتاکتهاي ایمنی در مدارهاي    AC – 15)الف 
  .d cبراي کنتاکتهاي ایمنی در مدارهاي   DC – 13  )ب 

میلیمتر و فواصل  3 باید حداقل  150باشد فواصل هوایی IP4X یا کمتر از چنانچه درجۀ حفاظت مساوي    3 - 2 -2 -1 - 14
 میلیمتر باشد. 4هاي قطع کننده بعد از عمل جدایی حداقل  میلیمتر و فواصل کنتاکت 4باید حداقل   151خزشی

  میلیمترتقلیل یابد. 3  بهتر باشد فاصلۀ هوایی می تواند به IP4Xدر مواردي که درجۀ حفاظت از 
  باشد.میلیمتر  2 حداقل فاصله کنتاکتها بعد از جدایی باید  152هاي چندگانه در مورد قطع کن     4 – 2 – 2 – 1 – 14 

  مواد حاصله از ساییدگی هادیها نباید باعث اتصال کوتاه کنتاکتها شود.    5 -2 -  2 – 1 – 14
  مدارهاي ایمنی     3 – 2 – 1 – 14

                                                           
منفي عبارت جداسازي مثبت عبارت است از بسته شدن كنتاكت با نريوي فنر و باز شدن آن با اعمال نريوي مكانيكي مستقيم   (تعريف نشده) ، و جداسازي    - 149  

  ريوي مكانيكي مستقيم و باز شدن آن با نريوي فنر.است از بسته شدن كنتاكت با اعمال ن
150 - Clearances 
151 - Creepage distances 
152 - Multiple breaks 



 ، مطابقت نمایند.عیب  مربوط به بروز یک  1- 1-14باید با مقررات بند مدارهاي ایمنی     1 - 3 - 2 - 1 - 14
  نشان داده شده است الزامات زیر نیز باید اعمال شوند: 6شکل عالوه بر موارد فوق، همانگونه که در     2 -3 -2 -1 - 14
ر شود، آسانسور باید جکی مندیگري، بتواند به وضعیت خطرنا عیب  با  عیب  چنانچه ترکیب یک     1 -2 - 3 -2 -1 - 14

  متوقف شود.  ،بروز میکنددر آن  المان  عیب  ر تا  مرحلۀ بعدي عملکرد که اولین ثحداک
  عیب باقی مانده است باید غیر ممکن باشد. زمانیکهعملکردهاي بعدي آسانسور تا  تمام

، در نظر گرفته شودرتیب ذکر شدة فوق متوقف بعد از اولین آن و قبل از اینکه آسانسور بوسیله ت عیب  امکان رخداد دومین 
  نمیشود.

، که خودشان بخودي خود موجب بوجود آمدن وضعیت خطرناکی عیب  چنانچه ترکیب دو      2 - 2 - 3 – 2 – 1 – 14
رد عملکتا  ر، در دیرترین زمان، ثسومی بتواند موجب ایجاد وضعیت خطرناکی گردد، آسانسور باید حداک عیب  نمیباشند، با 

  هاي مذکور رخ دهد، متوقف شود. بعدي که طی آن یکی از  عیب 
سوم مذکور موجب ایجاد وضعیت خطرناکی شود در نظر گرفته  قبل از توقف آسانسور در دورة عملکرد باال، احتمال آنکه  عیب 

  نمیشود.
هاي  یک مدار ایمنی داراي کانال پذیر باشد، در صورتی که ترکیب بیش از سه  عیب  امکان      3 – 2 – 3 – 2 – 1 – 14

  ها داراي وضعیت یکسانی هستند یا خیر باید طراحی شوند. چندگانه و یک مدار بررسی کنندة اینکه این کانال
  در صورت شناسایی یک وضعیت متفاوت، آسانسور باید متوقف شود.

ار بررسی کننده باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود دو کانال، حداکثر قبل از روشن کردن مجدد آسانسور، عملکرد مد
  در صورت بروز  عیب ، دوباره روشن نمودن آسانسور نباید ممکن باشد.

 



  
  نمودار ارزیابی مدارهاي ایمنی – 6شکل 

تی ندارد، به در صورت قطع برق و پس از وصل مجدد آن، متوقف نگه داشتن آسانسور ضرور     4 - 2 – 3 – 2 – 1 – 14
آسانسور  3-2-3-2-1- 14تا  1-2-3-2-1-14شرط آنکه در دورة حرکت بعدي در صورت بروز مشکالت موضوع  بندهاي 

  متوقف شود. داًمجد
عیب   در مدارهاي نوع مضاعف باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در حد امکان از بروز خطر     5 - 2 – 3 – 2 – 1 – 14

  مدارهاي متعدد، با یک علت مشترك، جلوگیري شود.همزمان در  ها ي 
 مدارهاي ایمنی داراي اجزاء الکترونیکی بعنوان اجزاء ایمنی در نظر گرفته میشوند و باید طبق    3 – 3 – 2 – 1 – 14

  مورد تأیید قرار گیرند. 6 -ج  پیوست 
  عملکرد وسایل ایمنی برقی      4 - 2 – 1 – 14



نی برقی بمنظور تأمین ایمنی عمل میکند، باید از شروع حرکت سیستم محرکه جلوگیري نموده و یا هنگامی که یک وسیلۀ ایم
  بالفاصله اقدام به توقف آن نماید.

عمل  4- 12روي وسایل کنترل کننده منبع تغذیه الکتریکی سیستم محرکه طبق مقررات بند  تقیماًوسایل ایمنی برقی باید مس
  کنند.

الی، رله کنتاکتورها براي کنترل سیستم محرکه به کار روند، باید بعنوان تجهیزاتی که مستقیماً شروع به چنانچه بعلت توان انتق
  کار یا توقف سیسم محرکه را کنترل میکنند، به حساب آورده شوند.

  فعال سازي وسایل ایمنی برقی     5 - 2 – 1 – 14
د که تحت تنشهاي مکانیکی که در نتیجه عملکرد عادي و مداوم اجزاء فعال کنندة وسایل ایمنی برقی باید چنان ساخته شون

  بوجود میآید قادر به عملکرد صحیح باشند.
اگر وسایل فعال کنندة وسایل ایمنی به صورت عادي طوري نصب شوند که در دسترس عموم قرار داشته باشند، باید چنان 

  نباشند.ساخته شوند که با وسایل ساده، قابل بی آثر شدن (خنثی شدن) 
اي در نظر گرفته  پل الکتریکی، به عنوان وسیله سادهیک  صورتیادآوري: یک آهنربا و یا یک قطعه سیم به 

  .نمیشود
مدارهاي ایمنی نوع مضاعف، باید به نحوي از طریق چیدمان مکانیکی یا طراحی اجزاء انتقال دهنده، اطمینان حاصل  مورددر  

  سازي نخواهد شد. بب از بین رفتن (از کار افتادن)  مضاعفمکانیکی س  عیب  بروز یک  شود که 
  .باشند 1- 1- 3-6 -ج  پیوست الزامات در مدارهاي ایمنی باید مطابق   153اجزاء انتقال دهنده

  ها کنترل     2 -  14
  کنترل عملکردهاي آسانسور     1 - 2 – 14

  کنترل باید به طور الکتریکی انجام گردد.
  نترل عملکرد عاديک      1 – 1 – 2 – 14

 یا وسایل مشابه ، همانند کنترلی که با لمس کردن، کارتهاي مغناطیسی و غیره، کار میکند، ها این کنترل باید توسط شستی
  هایی قرار داشته باشند، بطوریکه هیچ جزء برقدار در دسترس استفاده کننده نباشد. باید در داخل محفظه وسایلانجام شود. این 

  ش با درهاي باززسازي مجدد و عملیات ضد خ سازي و هم سطح کنترل هم سطح     2 - 1  – 2 – 14
 الف به آن اشاره شده است، حرکت کابین با درهاي کابین و طبقۀ باز در وضعیت هم سطح 2-2-7-7در حالت خاصی که در بند 

  سازي و هم سطح سازي مجدد و عملیات ضد خزش در شرایط زیر مجاز است:
  :) 1-7- 7(بند   به ناحیۀ بازشو قفل محدود باشد الف ـ حرکت

بوسیلۀ حداقل یک وسیله قطع و باید  هاي کابین در خارج از ناحیۀ بازشو قفل همۀ حرکت از   -1               
  شود؛وصل روي پل یا انشعاب موازي کنتاکت وسایل ایمنی برقی درب و قفل جلوگیري 

 وصل باید این وسیله قطع و - 2               
  ؛باشد 2-2-1-14یک کنتاکت ایمنی  مطابق بند  -                          
را  3-2-1- 14ویا به روشی وصل شده باشد که شرایط مدارهاي ایمنی مندرج در بند -                          

  ؛تأمین نماید
غیر و اهی باشد که به صورت مکانیکی چنانچه عملکرد وسایل قطع و وصل وابسته به دستگ  - 3               

تسمه و یا زنجیر)، شل شدن یا جدا شدن  ،مستقیم به کابین متصل شده (به عنوان مثال بوسیله طناب
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- 14این اتصال مکانیکی باید موجب توقف سیسم محرکه از طریق یک وسیله ایمنی برقی مطابق بند 
  .شود 1-2
ایمنی برقی درها به وسایل که براي غیر فعال کردن تجهیزاتی سازي،  ر حین عمل هم سطحد -  4  

  ی روند باید فقط پس از دریافت سیگنال توقف آسانسور در طبقه، عمل نمایند.مکار 
  بیشتر شود.انیه ثمتر بر  0ر 3 سرعت هم سطح سازي مجدد و عملیات ضد خزش الکتریکی نباید از  –ب 

  یون)کنترل عملکرد بازرسی (رویز     3 - 1 – 2 – 14
بینی گردد که به سهولت در دسترس باشد. این وسیله  جهت تسهیل بازرسی و سرویس باید جعبه کنترلی روي سقف کابین پیش

  در مورد وسایل ایمنی برقی باشد. 2-1-14مطابق مقررات بند  باید  باید توسط یک کلید (سوئیچ رویزیون) فعال شود. این کلید
  با حفاظت در مقابل عملکرد ناخواسته، باشد. این کلید باید از نوع دو وضعیتی

  :دنشو شرایط زیر باید به طور همزمان تأمین
  در حین فعال بودن این کلید موارد زیر باید غیر فعال شوند: -الف 

  ؛هاي عملکرد عادي، شامل عملکرد هریک از درهاي خودکار با نیروي محرکه کنترل -1
  ؛)4- 1- 2-14( 154عملکرد تخلیه و بارگیري -2
  .الف و ب) 5-1-2-14سیستم ضد خزش الکتریکی ( -3

  .کلید بازرسی (سوئیچ رویزیون) انجام گردد ري از بازگشت به کار عادي آسانسور تنها باید بوسیله عملکرد دیگ
با  اند داراي کنتاکتهاي ایمنی پیوسته به کار رفته غیر فعال کردناي که براي  کنندهو وصل چنانچه وسایل قطع          

لیست  عیب  ها ي  جهت جلوگیري از حرکات ناخواسته کابین حتی در یکی از  ،مکانیسم سویچ بازرسی نباشند
  .که در مدار ظاهر میشود، باید تمهیدات الزم وجود داشته باشد 1-1-1-14شده در بند 

ده و جهت حرکت فشار مداوم روي یک شستی که در مقابل عملکرد تصادفی حفاظت ش باحرکت کابین باید  -ب 
  ؛به طور روشن بر روي آن نشان داده شده، ممکن باشد

  ؛باشد 2-2-14این وسیله کنترل (جعبۀ رویزیون) باید شامل یک وسیلۀ توقف مطابق بند  -پ 
  ؛متر بر ثانیه تجاوز کند 0ر63از  نباید سرعت کابین -ت 
  شود؛حد جابجایی نباید از حد عادي حرکت کابین بیشتر  -ث 
  .باقی بماندوابسته به وسایل ایمنی  باید عملکرد آسانسور  -ج 

ا از روي سقف کابین مجهز باشد. این هاي براي کنترل مکانیسم در این وسیله کنترل (جعبۀ رویزیون) می تواند به کلیدهاي ویژه
  د.نکلیدها باید در مقابل عملکرد تصادفی محافظت شده باش

  خلیه و بارگیريکنترل عملکرد ت      4 – 1 – 2 – 14
حرکت کابین با درب طبقه و درب کابین باز جهت تخلیه آسانسورها تحت شرایط زیر مجاز (ب)،  2-2-7-7بند  ةدر حالت ویژ

  میباشد:
امکان باید کند میمربوطه تجاوز ن ۀباالي سطح طبقمتر  1ر65  اي که از حرکت کابین  فقط در محدوده -الف 

  ؛پذیر باشد
  ؛جهتدار محدود شود برقی  توسط یک وسیله ایمن 2-1-14ید مطابق بند حرکت کابین با -ب 
  ؛متر بر ثانیه بیشتر شود 0ر3سرعت حرکت نباید از  -پ 
  ؛سمت بارگیري باز شود ازابین باید کدرب طبقات و درب  -ت 
  ؛ناحیه حرکت باید به وضوح از محل کنترل تخلیه و بارگیري قابل رؤیت باشد -ث 

                                                           
154  -Docking operation 



نسور در حالت تخلیه و بارگیري باید بعد از عمل نمودن یک کنتاکت ایمنی که توسط یک کلید عملکرد آسا -ج 
فعال میشود امکانپذیر باشد. برداشتن این کلید باید فقط با برگردانیدن آن به حالت اولیه (عملکرد عادي آسانسور) 

رات ناشی از الزم در مورد خط هشدارهايامکانپذیر شود. چنین کلیدي باید به همراه یک دستورالعمل حاوي 
  استفاده از این کلید، به یک فرد مسئول داده شود.

  :که  موجب گرددباید فعال شدن این کنتاکت ایمنی کلیددار  -چ 
  شوند؛اثرات کنترلهاي عادي خنثی   - 1
همراه با مکانیزم هاي کنتاکت  هاي ایمنی کنتاکتشامل چنانچه وسایل قطع و وصل بکار رفته  

الزم  جهت جلوگیري از حرکت ناخواستۀ کابین در هنگام  تمهیداتنباشند، عمل کننده کلید 
  .در مدار باید صورت گیرند 1-1-1-14لیست شده در  عیب  ها ي  بروز یکی از 

کابین باید فقط با استفاده از یک شستی با فشار مداوم حرکت نماید، جهت حرکت باید به  - 2 
  وضوح نشان داده شود.

غیرفعال  2-1- 14ین سویچ بوسیله خودش یا از طریق وسیله حفاظتی برقی دیگري مطابق ا - 3
  :میشود

  ؛وسیله ایمنی برقی قفل کننده درب طبقه مربوط  -
  ؛بسته بودن درب طبقۀ مربوطه ةوسیله ایمنی برقی اثبات کنند -
  ؛ه بارگیريورودي محل تخلی در بسته بودن درب کابین  کنندة وسیله ایمنی برقی اثبات -

  ؛باید موجب متوقف شدن عملیات بارگیري شود )رویزیون( عمل بازرسی -ح  
  ؛اید نسبت به عملیات تخلیه و بارگیري اولویت داشته و  اثرات کلیدهاي آن را خنثی نمایدب بازرسی (رویزیون)

  .ث) 1-2-2- 14در کابین موجود باشد (باید یک وسیله متوقف کننده  -خ 
  سیستم ضد خزش الکتریکی     5 - 1 -2 - 14

  الزم باشد یک سیستم ضد خزش الکتریکی مطابق شرایط زیر باید فراهم شود: 5- 9در صورتی که طبق بند 
سیستم محرکه باید در حرکت به سمت باال مستقل از موقعیت درها ، و وقتی در ناحیه اي قرار گرفته است   –الف            

ي تراز طبقه شروع شده و به پایین ترین تراز منطقۀ بازشدن قفل امتداد می یابد ، باال متر 0ر 12   که از حداکثر
 انرژي دریافت دارد؛

  دقیقه بعد از آخرین حرکت ، بطور خودکار به پایین ترین طبقۀ توقف گسیل شود؛ 15کابین باید در مدت  –ب 
و  3- 2- 2- 14ف در کابین میباشند ، (یک وسیلۀ سیگنال صوتی باید در آسانسورهایی که داراي وسیلۀ توق –پ 
خ)، فراهم باشد. این وسیله باید در زمانی که وسیلۀ توقف متوقف میباشد فعال شود.  تغذیۀ این  2-1-4- 14

  و یا از  منبع تغذیۀ معادل دیگري فراهم شود. 4- 17- 8وسیله باید یا از منبع تغذیۀ روشنایی اضطراري مطابق 
  باید فراهم شود. 6- 4- 15و  5-2-15نشانه هایی مطابق  –ت 

   155وسایل توقف     2 – 2 – 14
، اي خودکار هآسانسور و حفظ حالت توقف آن در آسانسورهاي مجهز به دربراي متوقف نمودن  ۀوسیلیک      1 – 2 – 2 – 14

  هاي زیر وجود داشته باشد: باید در محل
  ؛الف) 5-3-7-5در چاه آسانسور ( -الف 
  ؛)5-4-6در اتاق فلکه ( -ب 
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براي بازرسی و عملیات کار ) در فاصله حداکثر یک متري از نقطه ورود افراد سرویس 15-8روي سقف کابین ( -پ
 بنگهداري، در محلی با دسترسی آسان. این کلید توقف می تواند همان کلیدي باشد که روي جعبه رویزیون نص

  ؛نباشد بیشترمتر  1 میشود، به شرطی که فاصلۀ آن از نقطۀ ورود از 
  ؛پ) 3-1-2-14( در جعبۀ رویزیون –ت 
  ؛خ) 4-1-2-14در داخل کابین آسانسورهاي با عملکرد تخلیه و بارگیري ( - ث

از ورودي به آسانسورهاي با عملکرد تخلیه و بارگیري باید قرار گرفته باشد و به وضوح متر  1 توقف در فاصلۀ  ۀوسیل
  .)1-3-2-15قابل تشخیص باشد (

باشد و از نوعی که دو وضعیتی پایدار بوده  2- 1- 14ایمنی برقی مطابق بند  ایل توقف باید شامل وس ۀوسیل    2 -  2 – 2 – 14
  به نحوي که برگشت به کار عادي آنها در نتیجه عمل غیر ارادي میسر نشود.

ي با عملکرد تخلیه و بارگیري مجاز استفاده از وسیلۀ توقفی که در کابین قرار میگیرد فقط در مورد کابینها    3 – 2 – 2 – 14
  میباشد.

  اعالم خطر ۀوسیل     3 - 2 – 14
مسافرین در داخل کابین از این وسیله به منظور کمک گرفتن از افراد خارج کابین در صورت لزوم استفاده      1 -  3 – 2 – 14
  خیص و در دسترس باشد.کنند، بدین منظور باید وسیله تحریک آن در داخل کابین به سهولت قابل تش می
یا از منبع معادل دیگري   4-17-8برق مصرفی این وسیله باید از منبع روشنایی اضطراري مذکور در بند      2 – 3 – 2 – 14

  تأمین شود.
  اعمال نمیشود. 2-3- 2- 14شبکه تلفن عمومی، شرایط مندرج در بند  هیادآوري: در حالت اتصال ب

ه باید یک مکالمه و ارتباط دائمی صوتی دو راهه با یک مرکز امدادرسانی را فراهم نماید. پس از این وسیل     3 -  3 – 2 – 14
  برقراري چنین ارتباطی انجام هیچ نوع عملی از طرف شخصی که در کابین گیر افتاده است ضرورتی نمی یابد.

باید یک سیستم  ،انه و چاه ممکن نباشدي یک ارتباط مستقیم صوتی بین موتورخردر صورتی که برقرا     4 -  3 – 2 – 14
تغذیه میگردد ارتباط بین کابین و موتورخانه  4-17- 8که توسط منبع اضطراري اشاره شده در بند دیگري  مشابه ۀآیفون یا وسیل
 را برقرار نماید.

 
  156اولویتها و عالیم الکتریکی       4 – 2 – 14
اي (تایمر) باید از حرکت کابین از تراز طبقه به مدت  غیر خودکار وسیلهدر مورد آسانسورهاي با درب     1 -  4 – 2 – 14

  ثانیه بعد از توقف جلوگیري نماید. 2حداقل 
ثانیه بعد از بسته شدن درها و قبل از اعمال  2مسافري که به کابین وارد میشود باید قادر باشد حداقل      2 – 4 – 2 – 14

  موردنظر خود را انتخاب نماید. هاي خارجی، بوسیله شستی، طبقه فرمان
  .باشندآسانسورهاي داراي  سیستم فرمان کلکتیو از این قاعده مستثنی می

در مورد کنترل کلکتیو، یک عالمت روشن (نوري) که به طور واضح از طبقات قابل رؤیت باشد باید به      3 – 4 – 2 – 14
  نشان دهد. مسافر منتظر در طبقه موردنظر، جهت حرکت بعدي کابین را

با  هاي موقعیت (طبقه نما) در طبقات توصیه نمیشود  در مورد آسانسورهاي کنترل گروهی، نشان دهنده : یادآوري
  اعالم ورود قریب الوقوع کابین توسط یک عالمت شنیداري توصیه میشود.این وجود 

  کنترل وزن     5 - 2 – 14
 د که هنگام اضافه وزن از شروع حرکت عادي آسانسور، به استثناء هم سطحاي مجهز شو آسانسور باید بوسیله     1 -5 -2 - 14

  سازي مجدد جلوگیري نماید.
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ظرفیت اسمی آسانسور در نظر  درصد 10وزن اضافی، باشد  Kg 75 اسمیحداقل ظرفیت در صورتی که      2 -  5 - 2 - 14
  گرفته میشود .

  در صورت تشخیص اضافه وزن:     3 -  5 – 2 – 14
  ؛استفاده کنندگان باید توسط عالیم صوتی یا نوري در داخل کابین آگاه شوند -الف 
  ؛در حالت غیر قفل باقی بمانندخودکار درهاي غیر  -ب 
  ؛درهاي با عملکرد نیروي محرکۀ خودکار باید به حالت کامالً باز درآیند -پ 
  .باید خنثی شود 1-3-7-7و  1-2-7-7 مطابقهرگونه عملکرد مقدماتی  -ت 
 

  هاي عملکرد دستورالعملو گذاري  نشانه هشدارها،   15       
  شرایط عمومی    1 – 15

) و استفاده شودها  عالیم یا نشانه از د (در صورت لزوم نها باید خوانا بوده و قابل فهم باش و دستورالعمل هشدارها تمام برچسبها، 
د و به ند، در محل قابل رؤیت قرار گیرنیا غیر قابل اشتعال ساخته شو يفلزاز مواد بادوام  و ،نباشندهمچنین باید قابل پاره شدن 

  .د ننوشته شده باش زبان فارسی (یا در صورت لزوم به چند زبان)
  کابین      2 -  15
  .مشخص گردد در کابین  باید ینتعداد مسافر همچنینبار اسمی آسانسور بر حسب کیلوگرم و      1 – 2 – 15

  بصورت زیر باشد: نوشته باید  . تعیین میشود 3-2-8طابق با بند تعداد مسافر م 
  ».نفر ......کیلوگرم  ....................«

  حداقل ارتفاع حروف و اعداد بکار رفته براي جلب توجه باید به قرار زیر باشد:
  ؛ها شماره ومیلیمتر براي حروف بزرگ  10 -الف 
  .میلیمتر براي حروف کوچک یا متن 7 -ب 

  ا باید به قرار زیر باشد:ه در آسانسورهاي خودرو بر حداقل ارتفاع حروف و شماره
  ؛ها میلیمتر براي حروف بزرگ و شماره 100 -پ 
  .میلیمتر براي حروف کوچک 70 -ت 

  .شده باشدنشان داده  در کابین  اسم فروشنده و شماره مشخص کنندة آسانسور (سریال ساخت) باید    2 - 2 – 15
  سایر اطالعات در کابین      3 – 2 – 15
مشخص گردد و  157»توقف«شستی یا کلید توقف (در صورت وجود) باید به رنگ قرمز باشد و با کلمۀ       1– 3 – 2 – 15

  جایی قرار گیرد که در استفاده از کلید اشتباهی پیش نیاید.
  :دشستی زنگ در صورت وجود باید به رنگ زرد باشد و با شکل زنگ مشخص شو
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 »با این وجود از این رنگها براي عالیم  نوري نشاندهندة   د.نکابین بکار رو شستی هاي هاي قرمز و زرد نباید براي سایر  رنگ
  میتوان استفاده نمود.»  فراخوانی کابین

  
  ي این منظور موارد زیر توصیه میگردد:وسایل کنترل باید به وضوح نمایانگر نوع عمل خود باشند. برا      2 – 3 – 2 – 15

  غیره.  و... -2و  -1و  0و  1و  2و 3..    هاي فرمان طبقات، عالئم براي شستی  -الف 
  ۀ:مجدد درب (در صورت وجود) نشان ةبازکنند ۀبراي دگم -ب 

  
کابین بنحوي نصب گردند که هنگام نیاز، به وضوح  دستورالعملهایی جهت کاربرد ایمن آسانسور باید در داخل      4 - 2 - 15

 .مشخص باشند 
  باید حداقل موارد زیر را نشان دهند: این دستورالعمل ها 

  ي ویژة این عملکرد ؛هاي راهنما  دستورالعمل  ، 158تخلیه و بارگیري عملکرددر مورد آسانسورهاي با  -الف 
در ي استفاده ،هاي راهنما دستورالعملتباط داخلی ،  در آسانسورهاي مجهز به تلفن یا سیستم هاي ار –ب 

  ؛آن آشکار نباشد ه ازصورتی که طرز استفاد
بعد از استفاده از آسانسور الزم است از بسته شدن درهایی که بطور دستی عمل میکنند و درهاي برقی که با  -پ 

  اطمینان حاصل نمود.بر روي یک شستی) عمل میکنند،  فشار  کنترل مدام استفاده کننده (مثالً
در مورد آسانسورهاي با سیستم ضد خزش الکتریکی و داراي درهاي با عملکرد دستی یا خودکار در صورتی که      5 – 2 – 15

  بسته شدن آنها با کنترل مداوم استفاده کننده صورت گیرد در داخل کابین باید اخطاري به صورت زیر موجود باشد:  
  »درها را ببندید « 

  میلیمتر باشد.  50قل ارتفاع حروف باید حدا
  سقف کابین     3 -  15

  روي سقف کابین، اطالعات زیر باید نشان داده شود.
  نباشد؛در وضعیت توقف  خطابر روي یا نزدیک وسیله توقف، بنحوي که احتمال  159»توقف« عبارت -الف 
  ؛یک کلید عملکردبر روي یا نزد 161» بازرسی (رویزیون)«و  160»يعاد«کلمات کارکرد  -ب 
  ؛هاي بازرسی مربوطه جهت حرکت، بر روي یا نزدیک شستی -پ 
 اي بر روي نرده. عالمت هشدار دهندهیا  اخطار -ت 

 فلکه هايو اتاق  ها موتورخانه      4 – 15
  دهنده حداقل شامل موارد زیر: دارشهیک عبارت      1 – 4 – 15
  »آسانسور ۀموتورخان -خطر«
  »د غیر مجاز ممنوعورود کلیه افرا«
ها میباشد، نصب گردد. در حالتی که فلکه ها که محل دسترسی به موتورخانه و اتاق  باید روي قسمت بیرونی درها یا دریچه 

  ر قابل رؤیت دائمی باید کاربرد این نوع دریچه را همراه با جمالت زیر نشان دهد:داشهدسترسی از راه دریچه باشد، یک 
                                                           

158   - Docking operation 
159 - STOP 
160 - NORMAL 
161 - INSPECTION 



 ».را مجدداً ببندیددریچه  -خطر سقوط «
روشنایی به آسانی میسر  )هاي(اصلی و کلید )هاي(اي باشند که شناسایی کلید اي راهنما باید بگونهه نوشته     2 – 4 – 15

  باشد.
 ها ) نوشتهو غیره  ها مانند (مانند ارتباط بین آسانسورها، روشنایی ها برقدار باقی می اگر بعد از قطع کلید اصلی بعضی از قسمت

 باید این موارد را مشخص نماید.
هاي راهنما در ارتباط با از کار افتادن آسانسور و بویژه چگونگی استفادة  در موتورخانه نصب دستورالعمل    3 - 4 – 15

 اضطراري از ابزار دستی یا برقی، جهت حرکت دادن کابین و کلید باز کردن درب طبقات، به طور کامل و واضح ضروري میباشد.

در جایی نصب شود که در استفاده از آن  »توقف « برروي یا نزدیک کلید توقف در اتاق فلکه باید کلمۀ     4 – 4 – 15
 خطایی رخ ندهد.

 .را ببینید) 7-3-6بند  حداکثر بار مجاز روي تیرك یا قالب سقف باید نشان داده شود (    5 - 4 - 15
د خزش الکتریکی  روي یا در نزدیکی کلید اصلی باید دستورالعملی به در مورد آسانسورهاي داراي سیستم ض    6 -4 - 15

  :صورت زیر وجود داشته باشد
 »فقط وقتی کابین در پایین ترین طبقه قرار گرفته کلید را خاموش کنید.«

 چاه    5 -  15
  :نزدیک به درهاي بازرسی ، نوشته زیر باید نصب شود ، خارج از چاه    1 - 5 – 15
 »آسانسور چاه -خطر «

تشخیص درب طبقات آسانسور با بازشوي امکان اشتباه در چنانچه      2 – 5 – 15»ورود افراد غیر مجاز ممنوع«    
 مشخص شود. »آسانسور« دستی از سایر درهاي مجاور داشته باشد، درب طبقات باید با برچسب کلمۀ 

ی بر روي درهاي طبقه ، توسط یک نوشتار دائمی نشان داده باید ظرفیت اسم ي در آسانسورهاي باري  مسافر    3 - 5 – 15
  .بطوریکه در هر زمان و از ناحیۀ بارگیري طبقه قابل مشاهده باشد، شود
  گاورنر    6 -  15

  بر روي گاورنر نصب شود: باید یک پالك اطالعات حاوي اطالعات زیر،
  ؛نام سازندة گاورنر -الف 
  ؛عالمت آزمون نوعی و مراجع آن -ب 
 براي آن تنظیم شده است.که گاورنر  ي سرعت درگیر  -پ 

  چاهک     7 -  15
رخ از آن  در هنگام استفاده خطادر جایی نصب شود که احتمال بروز  » توقف«نزدیک یا روي کلید توقف در چاهک باید کلمۀ 

  ندهد.
  گیرها ضربه     8  – 15

  باشد: موجودموارد زیر  حاويالك مشخصات پ ، ذخیره کننده انرژي بجز انواع  گیرها ضربهبر روي 
  ؛گیر نام سازندة ضربه -الف 
  .عالمت آزمون نوعی و مراجع آن -ب 

  نشانگر طبقه     9 - 15  



که بدانند کابین در کدام طبقه توقف  شودبراي اشخاص داخل کابین این امکان  فراهم  ،ها و عالئم قابل رویت  نوشتهباید توسط  
  کرده است.

  نشانگر الکتریکی    10 -  15
هاي اتصاالت مدارهایی که به داخل تابلوهاي کنترل یا فرمان وارد میشوند باید طبق نقشه  ها، فیوزها و سرسیم کنتاکتورها، رله

 آن نشانهنگه دارندة و یا نزدیک فیوز  باید بر روي هاز جمله نوع و انداز فیوزد.  مشخصات ضروري نگذاري شو کشی عالمت سیم
  ي شود.گذار

  ها) نیاز به عالمتگذاري دارند. ، فقط این اتصاالت (نه سیم 162از اتصاالت چندگانه  صورت استفاده در  
  کلید درب طبقه (کلید سه گوش)     11 -  15

کر را تذ شدناین کلیدها باید داراي پالکی باشند که خطر استفاده نادرست از کلید و لزوم اطمینان از قفل شدن درب، پس از باز 
  دهد.
  وسیله اعالم خطر    12 -  15

به طور  »زنگ خطر آسانسور«عبارت اي که در هنگام درخواست کمک از داخل کابین عمل میکند، باید با  زنگ یا وسیله
  واضح مشخص شود.

  در صورت وجود چند آسانسور باید بتوان کابینی که از آن درخواست کمک میشود، را شناسایی کرد.
  درها قفل    13 - 15 

  ها باید یک پالك مشخصات شامل موارد زیر نصب گردد: بر روي قفل
  ؛نام سازنده -الف 
  .عالمت آزمون نوعی و مراجع آن -ب 

  ترمز ایمنی    14 -  15
  نصب گردد: باید بر روي ترمز ایمنی یک پالك مشخصات شامل موارد زیر

  ؛نام سازنده -الف 
  .عالمت آزمون نوعی و مراجع آن -ب 

  شیر پایین آورندة اضطراري    15 -  15
  نصب شود: زیراي حاوي عبارت  صفحهباید  نزدیک شیر با عملکرد دستی براي حرکت به سمت پایین اضطراري 
  »پایین آوردن اضطراري - کنید احتیاط«

  پمپ دستی    16 – 15
  ر نصب شود:اي حاوي عبارت زی صفحه،  باید نزدیک پمپ دستی براي حرکت به سمت باالي اضطراري

  »باال بردن اضطراري -احتیاط کنید «
  آسانسورهاهاي  گروه    17 -  15

اند، هرکدام از آسانسورها باید با یک شماره  اتاق فلکه قرار گرفته  و یا اگر قسمتهایی از آسانسورهاي مختلف در یک موتورخانه 
 هاده، مشخص شوند، (موتور، کنترل کننده، گاورنر و کلیدگذاري ش آنها بطور هماهنگی نشانه يیا حرف که روي هر کدام از اجزا

  و غیره).

                                                           
  - 162  multiple wire connectors 



در داخل چاهک و یا جاهاي مورد  ،به منظور تسهیل در انجام نگهداري و غیره، نشانۀ مشخصۀ مذکور باید بر روي سقف کابین
  گذاري شده باشد. نیاز دیگر، نشانه

  مخزن    18 - 15
  مخزن مشخص شده باشد. هاي مایع هیدرولیکی باید بر روي مشخصه

  محدود کنندة یک راهه و یا  شیر ترکیدگی     19 -  15
  ) ، نصب شود.6- 6-5-12یک صفحۀ حاوي جزئیات زیر باید بر روي شیر ترکیدگی و شیر محدود کنندة یک راهۀ (

  محدود کنندة یک راهه؛ و یا  نام سازندة شیر ترکیدگی  -الف 
  عالمت آزمون نوعی و مراجع آن؛ -ب 
  .جریان عملکرد مایع که این وسیله براي آن تنظیم شده -پ 

  زمون ها، بررسی ها، دفتر ثبت نتایج و سرویس و نگهداريآ    16
  ها آزمون ها و بررسی     1 – 16
بررسی اي مشتمل بر اطالعات الزم براي  در هنگام درخواست مجوز اولیه براي نصب آسانسور، باید دفترچه    1 - 1 – 16

هاي خدمات مهندسی  استاندارد ارائه و مورد تأیید شرکتو انطباق آنها با این قطعات صحیح آسانسور و انتخاب درست طراحی 
  .ذیصالح قرار گیرد

  این تصدیق  می تواند تنها به موارد یا بعضی از موارد موضوع یک آزمون یا بررسی پیش از بهره برداري از آسانسور مربوط باشد.
(پ) می تواند بعنوان مرجعی براي بررسی و مطالعۀ نصب پیش از اجرا براي موارد انجام شده و یا یادآوري : پیوست 

  موارد مورد درخواست، مورد استفاده قرار گیرد.
هایی روي دستگاه  ها و بررسی برداري قرار گیرد الزم است آزمون در حالت سرویس و بهره آسانسورقبل از آنکه     2 - 1 – 16

  صورت گیرد. ت تپیوسمطابق 
یا قسمتی از اطالعات فنی و تمام د نآسانسورهایی که داراي درخواست تأییدیۀ اولیه نمیباش مورددر  :یادآوري

  محاسبات مندرج در پیوست (پ) ممکن است مورد نیاز باشد.
  :شودارائه مورد درخواست ، طبق فهرست زیر باید نوعی  هاي آزمون هاي  کپی از گواهی      3 – 1 – 16

  ؛وسایل قفل کننده - الف
  ؛درهاي طبقات (یعنی تأییدیۀ آزمون آتش) -ب 
  ؛گاورنر -ت 
  ؛ترمز ایمنی -ت 
  ؛ترکیدگی شیر  -ث 
و  ضربه  با حرکت برگشتی، ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي گیرهاي نوع مستهلک کننده انرژي ضربه  - ج

  خطی؛گیرهاي نوع ذخیره ساز انرژي  با مشخصه هاي غیر 
  ؛مدرهاي ایمنی شامل اجراء الکترونیکی  -چ 

  .هاي متحرك مکانیکی قسمت دارايه همحدود کنندة یک را  - ح           
  دفترچه ثبت    2 - 16 

میشود باید در یک دفترچه یا پرونده پس از آن وارد مرحلۀ بهره برداري مشخصات اصلی آسانسور در آخرین مرحله نصب که    
  د. اطالعات این دفترچه باید به روز بوده و شامل آخرین اطالعات در دو بخش به صورت زیر باشد.ثبت و ضبط شو

  :هاي بخش فنی شامل داده –الف 



  تاریخ بهره برداري از آسانسور؛ -  1  
  مشخصات اصلی آسانسور؛ -  2                   

 مشخصات اصلی طنابهاي فوالدي و یا زنجیرها؛  - 3
  )؛3-1-16متهایی که براي آنها تصدیق تطابق ضروري است، (مشخصۀ قس  - 4
  نقشه هاي موقعیت نصب آسانسور در ساختمان؛  - 5

  )؛.... 163استانداردملینقشه هاي سیم کشی مربوط به آسانسور، (با استفاده از   -   6    
  ....)؛.. 164نقشه هاي مدارهاي هیدرولیکی، (با استفاده از عالیم مطابق استاندارد ملی  – 7

نقشه هاي مدارهاي هیدرولیکی  می تواند تنها  محدود به قسمتهایی از مدار گردد که براي درك 
  تمهیدات ایمنی الزم میباشد. اختصارات و عالئم استفاده شده در نقشه ها باید توضیح داده شوند؛

  فشار بار کامل؛ – 8
  مشخصه ها یا نوع مایع هیدرولیکی. – 9

به همراه مشاهدات ، ها  ها و بازرسی هاي تاریخ گذاري شده از گزارش آزمون نسخههداري از براي نگبخشی که  -ب 
  د.میباش

  این دفترچه یا پرونده باید در موارد زیر، به روز باشد:
  ؛)ث پیوست) اصالحات مهم آسانسور (1
  ؛) تعویض طنابها یا قسمتهاي مهم2
  .) حوادث3

تصدي سرویس آسانسور و شخص یا سازمان مسئول در دسترس م ر هر حال یادآوري: این دفترچه یا پرونده باید د
 (موسسه استاندارد شخص حقیقی یا حقوقی مسئول انجام آزمون ،اي باشد هاي دوره ها و بررسی براي انجام آزمون

  .اي را مشخص میکند) هاي دوره ها و بررسی
  اطالعات نصاب     3 –  16

  .نماید تهیهالعمل راهنما سازنده و یا  نصاب باید یک دستور
  استفادة عادي     1 – 3 – 16 

  نجات به ویژه در موارد زیر باشد: یاتاستفادة عادي از آسانسور و عمل براياین دستورالعمل راهنما باید داراي اطالعات مورد نیاز 
  ؛الف) قفل نگهداشتن درب موتورخانه

  ب) بارگیري و تخلیۀ ایمن؛
  ؛ت)2-1-2-5( ،آسانسورهاي داراي چاه نیمه پوشیده  مورد نیاز درپ) تمهیدات 

  ت) حوادثی که نیاز به مداخلۀ یک فرد ماهر دارند؛
  ث) نگهداري اسناد؛

  ج) استفاده از کلید اضطراري؛
  چ) عملیات نجات.

  نگهداري      2 – 3 – 16 
  اطالعاتی در موارد زیر باشد:حاوي دستورالعمل راهنما باید 

                                                           
  مراجعه شود.  CENELECبه استانداردهاي  بني املللياستاندارد   تدوين اين  تا - 163
 مراجعه شود.  ISO 1219-1 بني املللي استانداردبه استاندارد  تدوين اين  تا - 164

  



بگونه اي که همواره در شرایط کارکرد و تجهیزات آن  آسانسوراز  نگهداريورد چگونگی دستوراتی در مالف) 
  را ببیند)؛ 2-3-0( مطلوب قرار گیرد

  ب) دستورالعمل نگهداري ایمن.
  آزمون ها و بررسی ها     3 – 3 – 16 

  دستورالعمل راهنما باید حاوي اطالعاتی در موارد زیر باشد:
  اي هاي دوره بررسی    1 - 3 – 3 – 16

اي باید انجام گیرند. این  هاي دوره برداري نیز در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، بررسی به منظور آنکه آسانسور در حین بهره
  این استاندارد صورت گیرند.  )ث(پیوست مطابق باید اي  هاي دوره آزمون وها  بررسی

  یا حوادث مهمبررسی هاي بعد از انجام اصالحات     2 – 3 – 3 – 16
اي آسانسور ه به منظور حصول اطمینان از ادامۀ تطابق ویژگی هیک حادثیا اصالحات مهم انجام ی بعد از یآزمون ها و بررسی ها 

  انجام شوند )ث( پیوستصورت گیرند. این بررسی ها و آزمون ها باید مطابق  باید با این استاندارد
 پیوست الف 

  (الزامی)
  برقهرست وسایل ایمنی ف

  شمارة بند وسایلی که باید کنترل شوند
  

  بررسی وضعیت بسته بودن درهاي بازرسی اضطراري و دریچه هاي بازرسی 

  وسیلۀ توقف در چاهک
  وسیلۀ توقف در اتاق فلکه

  بررسی قفل بودن درهاي طبقات 
  بررسی وضعیت بسته بودن درهاي طبقات

  بررسی وضعیت بسته بودن لته ها ي بدون قفل
  کابین درب وضعیت بسته بودن بررسی 

  بررسی قفل بودن دریچۀ اضطراري و درب  اضطراري کابین
  وسیلۀ توقف در سقف کابین

بررسی کشش نسبی و غیر عادي  طناب یا زنجیردر مورد سیستم آویز دو طنابه 
  یا دو زنجیره

  بررسی عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت)
  شناسایی سرعت باال

 

5-2-2 -2 -2  
  ف)(ال 5- 5-7-2
6-4-5  
7-7-3 -1  
7-7-4 -1  
7- 7-6-2  
8-9-2  
8-12-4-2  
  (ب)8-15
9-3-3  
  
9-8-8  
9-10-2-10-1  

  
  
 

  
  ادامۀ فهرست وسایل ایمنی برقی

  
  



  بند و بررسی شود کنترلکه باید  وسایلی
  
 

  
  بررسی آزاد شدن (از توقف در آمدن) گاورنر

  بررسی کشش در طناب فوالدي گاورنر 
  نیبررسی کشش در طناب ایم

  بررسی برگشت به حالت اول ضربه گیرها
بررسی کشش در وسایل  جابجاکنندة کابین در مورد 

  آسانسورهاي با عملکرد مستقیم (کلیدهاي حد نهایی )
بررسی کشش در وسایل جابجاکنندة کابین در مورد آسانسورهاي با 

  عملکرد غیر مستقیم  (کلیدهاي حد نهایی )

 نهایی حد کلید

   کابین درب بودن قفل بررسی
 زنجیر یا فوالدي طناب شدگی شل بررسی
  مدار کنندة قطع کنتاکتور توسط اصلی کلید کنترل بررسی
 خزش ضد سیستم و مجدد سازي سطح هم یا سازي سطح هم بررسی
 سطح هم شرایط در( کابین جابجاکنندة وسایل در کشش بررسی
 )خزش ضد سیستم و  مجدد سازي سطح هم، سازي
 ) رویزیون( بازرسی عملکرد  در توقف وسیلۀ

 بارگیري و تخلیه عملکرد با کابین حرکت محدودة
 بارگیري و تخلیه عملکرد با توقف وسیلۀ

 
 

  
9-10-2-10-2  
9-10-2-10-3   
9-10-4-4  

10 -4-3-3  
  (ب) 5-2-2- 10
  

  (ب) 5-2-3- 10
  

10 -5-3-1 
 (پ) 2-1- 11
12 -13 
13 -4-2 
 )2(- (الف) 2-1-2- 14
 ) 3(- (الف)2 -2-1- 14

 
 (پ) 2-1-3- 14
 (ب) 2-1-4- 14
 (خ ) 2-1-4- 14

 

  
  
  
 

  پیوست  ب  
  

  (الزامی)
  

 کلید سه گوش (قفل بازکن)
  
  



  
  ابعاد بر حسب میلیمتر میباشند.

  
  
  

 
  

  : کلید سه گوش 1–شکل ب 
  
  
  

  پیوست پ
  

  (اطالعاتی) 
  

  پروندة فنی
  

  مقدمه     1 –پ 
  ی تواند شامل تمامی یا بخشی از اطالعاتی که در ادامه میاید، باشد.پروندة فنی که به همراه دفترچۀ فنی ارائه میگردد م

  کلیات    2 -پ 
  ؛سازندة آسانسور، مالک و یا استفاده کنندة آن هاي  اسامی و نشانی -
  ؛نشانی محل نصب -



  ؛تعداد مسافر -سرعت اسمی  -ظرفیت (بار) اسمی  -نوع تجهیزات  -
  ؛ات توقفطول مسیر حرکت آسانسور، تعداد طبق  -
  ؛جرم کابین و جرم وزنۀ تعادل -
  .)2-6( ،ها در صورت وجود هاي دسترسی به موتورخانه و اتاق فلکه راه -

  ها و جزئیات فنی نقشه     3 -پ 
  نصب آسانسور الزم میباشند.براي درك ها و تجهیزات  فلکهاتاق هاي موتورخانه،  ، مقاطعو نماي ها و  نقشه

 با این استانداردبراي بررسی مطابقت زم باید حاوي اطالعات الولی  باشند، شامل جزئیات ساختمانی   ها این نقشه الزم نیست که
  :زیر باشنددر موارد  ویژهب

  ؛)2- 7- 5، 1-7-5فواصل باالي چاه و چاهک (بند  -
  ؛)5-5هر فضاي قابل دسترس که در پایین چاه آسانسور باشد (بند  -
  ؛)2-2-7-5 دسترسی به چاهک آسانسور (بند -
  ؛)1-4-2-12حفاظت از جک (ها)، در صورت نیاز ( -
  ؛)5-  6حفاظ بین آسانسورها، چنانچه بیش از یک دستگاه آسانسور در یک چاه باشد (بند  - 

  ؛تجهیزات نصببراي  ییها بینی سوراخ پیش -
هاي  روزنه لوازم اصلی آن.هاي اصلی موتورخانه به همراه نقشۀ جانمایی سیستم محرکه و  درج موقعیت و اندازه -

  ؛العمل  در انتهاي چاهک بر ساختمان تهویه. نیروهاي عکس
  ؛)3-3-6دسترسی به موتورخانه ( -
  ؛ها موقعیت و ابعاد فلکه  موقعیت و ابعاد اصلی اتاق فلکه (در صورت وجود). -
  ؛موقعیت سایر لوازم اتاق فلکه -
  ؛)3-4- 6دسترسی به اتاق فلکه ( -
در صورتیکه درها مشابه باشند و فواصل بین درگاه  .)3-7هاي اصلی درهاي طبقات ( گرفتن و اندازه ترتیب قرار -

  ها ضروري نمیباشد. ، نشان دادن تمامی درقید شده باشددرب طبقات 
  ؛)2-2-5هاي بازرسی و درهاي اضطراري ( ترتیب قرار گرفتن و ابعاد درها و دریچه -
  ؛)2-8و  1-8(هاي آن  ابعاد کابین و ورودي -
  ؛)2-2-11 و 1- 2- 11فواصل از درگاه (آستانه) و از درب کابین تا سطح داخلی دیوارة چاه ( -
  ؛یري شده باشدگ ) اندازه3-2-11فاصله افقی بین درهاي بسته شده کابین و طبقات از یکدیگر که مطابق ( -
، مواد تشکیل دهندهدي (تعداد، قطر، هاي فوالبطنا -ضریب اطمینان  -آویز مشخصات اصلی مربوط به سیستم  -

  ؛، گام، بارگسیختگی)مواد تشکیل دهندهزنجیرها (نوع،  -بار گسیختگی) 
  در مقابل: اعالم تمهیدات صورت گرفته -

  ؛سقوط آزاد و پایین رفتن با سرعت بیش از حد -
  ؛خزش -

  ؛)11-9( )در صورت وجود ( نقشۀ عملکرد پاول -
  نصب (در صورت وجود)؛نقاط پاول به  العمل  ارزیابی نیروي عکس -
ارگسیختگی، ضریب ب، مواد تشکیل دهندهقطر،  و یاطناب ایمنی :  مشخصات اصلی  طناب فوالدي گاورنر -

  ؛ایمنی
  ؛سنگ زده شده) ،نورد شده، ماشینکاري شده سطوح هاي راهنما، وضعیت و ابعاد سطوح تماس ( ریلاثبات ابعاد و  -
  هاي خطی؛ گیرهاي ذخیره کننده انرژي، با مشخصه ربوط به ضربهها و اثبات م اندازه -



  ؛اثبات فشار بار کامل -
  ؛(ذ) پیوستکش مطابق  اثبات جک و لوله -
  .مشخصات یا نوع مایع هیدرولیکی -

  و مدارهیدرولیکی  برقیترسیمی  هاي نقشه     4 -پ 
   ، شامل :مدارهاي الکتریکینقشه هاي ترسیمی 

  ؛مدارهاي قدرت  -
  مدارهاي متصل به وسایل ایمنی برقی. -

  استفاده شود.  .....  165استاندارد ملیا باید واضح بوده و در آنها از عالئم ه این نقشه
  .مدار هیدرولیکینمودار 

  استفاده شده باشد...…166عالیم استاندارد ملی این نقشه باید واضح بود، و در آن از 
  تصدیق مطابقت      5 –پ 
  اجزاء ایمنی. رويآزمون نوعی بر هاي واهیگاز ی یها کپی

اي قابل انعطاف، تجهیزات ه هاي فوالدي، زنجیرها، لوله هاي مربوط به سایر اقالم (طناب اي از گواهی نسخه ،در صورت نیاز
  ها). مقاوم در مقابل انفجار، شیشه

فشردگی فنرهاي ترمز ایمنی و محاسبات  ن ة آتهیه و تنظیم گواهی براي ترمز ایمنی (پاراشوت) بر اساس دستورالعمل سازند
  تدریجی.

  ة آن . نمودارهاي تنظیم سازنده باید ارائه شوند.بر اساس دستورالعمل سازندشیر ترکیدگی تهیه و تنظیم گواهی براي 
 
 

  
  پیوست ت

  ی )لزام( ا 
  

  بررسی ها و آزمون هاي قبل از بهره برداري
  

  برداريبررسی ها و آزمون هاي قبل از بهره ت    
  :دگیرقبل از بهره برداري از آسانسور باید  آزمون ها و بررسی هاي زیر انجام 

  ها  بررسی    1 -ت 
  ها باید بویژه نکات زیر را در برگیرند: این بررسی
  ؛) با آسانسور نصب شدهپیوست پمدارك ارائه شده در آن موقع (موضوع  ۀمقایس ، در صورت وجود مجوز اولیه -الف 
  ؛الزامات این استاندارد در تمامی حاالت باانطباق  یقتصد -ب 

                                                           
  د. مراجعه شو  IECها به استاندارد هاي بني املللي استاندارد  تدوين اين  تا - 165
  مراجعه شود. ISO    1-1219ها به استانداردهاي بني املللي  استاندارد تدوين اين  تا - 166



  ؛باشند ي نمیه ابررسی ظاهري عملکرد مطلوب قطعات و تجهیزاتی که در این استاندارد داراي مقررات ویژ -پ 
  .هاي  آسانسور یات داده شده در تصدیق مطابقت براي اجزاء ایمنی، با ویژگیئمقایسه و تطبیق جز -ت 

  167تصدیق هاها و  آزمون    2 -ت 
  باید نکات زیر را در بر گیرند: تصدیق ها ها و  این آزمون

  ؛)7-7وسایل قفل کننده ( -الف 
  ؛وسایل ایمنی برقی (پیوست الف) -ب 
  آویز؛اجزاء و متعلقات سیسم  -پ 

  ) مطابقت دارد ؛ الف 2-16هاي ثبت شده یا موجود در پرونده ( ویژگی باید اثبات شود که آسانسور با 
  ؛)8 - 12گیري مقدار جریان یا قدرت و سرعت ( اندازه –ت 
  :کشی برقی سیم  – ث 

). براي این منظور باید کلیه اجزاء 3-1-13گیري مقاومت عایقی مدارهاي مختلف ( اندازه - 1
  ؛دنالکترونیکی از مدار جدا گرد

مختلف آسانسور که  هاي پیوستگی مداوم الکتریکی بین اتصال زمین موتورخانه و قسمت تصدیق - 2
  توانند به صورت اتفاقی برقدار شوند.می 

  ؛)5-10کلید حد نهایی ( -  ج
  ؛گاورنر – چ

، یا 2-2-10-9، 1-2-10-9  سرعت درگیري گاورنر در هنگام پایین آمدن کابین، مطابق بندهاي -1
  د ؛نبررسی شو، باید   3-2-10- 9وزنۀ تعادل مطابق 

باید در هر دو جهت  2-10- 2- 10-9و  1- 10-2-10- 9ندهاي کنترل توقف، موضوع بعملکرد  -2
  ؛شودبررسی حرکت 

  :)8-9ترمز ایمنی کابین ( -  ح
باید تصدیق  )3 -(ج  پیوستمقدار انرژي که ترمز ایمنی در لحظۀ درگیري می تواند جذب کند، مطابق 

یم صحیح تجهیزات و بی هدف از آزمون قبل از شروع سرویس دهی آسانسور، کنترل مونتاژ و تنظ شده باشد.
هاي راهنما و ملحقات متصل کنندة  شامل: کابین، ترمز ایمنی (پاراشوت)، ریل  ،نقص کارکردن کل مجموعه

  اشد.بآنها به ساختمان می
باید صورت بگیرد که، کابین با بار الزم که بطور یکنواختی در سطح کابین توزیع شده است،  حالیآزمون در 

و در شرایط  ،باز باشدطنابها شل شوند (ها) جهت پایین تا وقتی که  شیرو همچنین به سمت پایین میرود، 
  زیر:

  اي با اثر ضربه گیر: ترمز ایمنی لحظه یااي  ترمز ایمنی لحظه -1
  :کابین باید با سرعت اسمی در حرکت باشد و به شرح یکی از حاالت زیر بارگذاري شده باشد

  یا ،یسمباشد، با بارا )1-2-8( 1- 1جدول قادیر متناظر ماسمی در صورتیکه بار -الف 
درصد   125) باشد با 1-2-8( 1-1جدول در صورتیکه بار اسمی کوچکتر از مقادیر  -ب 

  بیشتر شود. 1-1جدول به استثناء موردي که مقدار این بار از مقادیر ، باراسمی 
  :) ترمز ایمنی تدریجی2

                                                           
167  - Verification  



راسمی اباشد، کابین باید با ب )1-2-8( 1-1جدول الف) وقتی باراسمی متناظر با مقادیر 
  ؛بارگذاري شده و با سرعت اسمی یا کمتر از آن، در حرکت باشد

 درصد   125باشد، کابین باید با کمتر )1- 2-8( 1-1جدول ب) وقتی باراسمی از مقادیر 
بیشتر نشود، و با سرعت  1-1جدول آنکه بار از مقادیر  باستثناءباراسمی بارگذاري شود 

  سمی یا کمتر از آن در حرکت باشد.ا
ایی ه در صورتی که آزمون در سرعتی کمتر از سرعت اسمی انجام گیرد، سازنده باید منحنی

دینامیکی  روطرا ارائه دهد که نشان دهندة رفتار ترمز ایمنی تدریجی تحت آزمون نوعی که ب
  انجام گرفته باشد. ،در حالیکه متعلقات مربوطه بدان متصل میباشد

بعد از انجام آزمون، باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه خرابی که استفادة عادي از آسانسور را دچار اختالل 
بررسی چشمی در این مورد  آسیب دیده باید تعویض شوند. شیماید رخ نداده است. در صورت نیاز قطعات ساینمی

  اشد.بکافی می
ود که آزمون در مقابل یکی از درهاي شی، توصیه مییادآوري: به منظور تسهیل در آزادسازي ترمز ایمن

  طبقات انجام گیرد تا بتوان کابین را تخلیه نمود.
  ):8- 9ترمز ایمنی وزنۀ تعادل ( - خ 

 باید تصدیق شده باشد. )3 -(ج  پیوستمقدار انرژي که ترمز ایمنی در لحظۀ درگیري می تواند جذب کند، مطابق 
دهی آسانسور، بررسی کنترل مونتاژ و تنظیم صحیح تجهیزات و بی نقص  هدف از آزمون قبل از شروع سرویس

هاي راهنما و ملحقات متصل کنندة آنها  که این شامل: کابین، ترمز ایمنی (پاراشوت)، ریل استکارکردن کل مجموعه 
  اشد.ببه ساختمان می

  ام گیرد: آزمون باید در حالی که وزنۀ تعادل تحت شرایط زیر به سمت پایین میرود انج 
ترمز ایمنی لحظه اي یا ترمز ایمنی لحظه اي با حرکت برگشتی که توسط گاونر یا طناب ایمن بکار   - 1

  افتاده:
  آزمون باید با کابین خالی  و در سرعت اسمی انجام گیرد؛      

  ترمز ایمنی تدریجی : - 2
  آزمون باید با کابین خالی در سرعت اسمی یا کمتر از آن صورت گیرد.

در صورتیکه آزمون در سرعتی کمتر از سرعت اسمی انجام می گیرد، سازنده باید منحنی هایی را ارائه دهدد 
که نشان دهندة رفتار یک ترمز ایمنی تدریجی نوعی در این آزمونی میباشد که در آن   وزنۀ تعادل  بطور 

  ه است.دینامیکی در حالیکه متعلقات مربوطه به آن متصل هستند بکار گرفته شد
بعد از انجام آزمون باید اطمینان حاصل شود که هیچ نوع خرابی که کارکرد عادي آسانسور را مختل می نماید ، رخ  

  نداده است. در صورت نیاز قطعات سایشی می توانند تعویض شوند.
  در این مورد بررسی چشمی کافی می باشد.

  ):9-9ترمز ایمنی گیره اي ( –د 
ه کابین بصورت یکنواختی بارگذاري شده است و با سرعت  عادي به سمت پایین میرود انجام آزمون باید در حالی ک

گیرد، کنتاکتهاي برقی ترمز ایمنی گیره اي و وسایل تحریک کنندة آن بمنظور جلوگیري از بسته شدن شیرهاي جهت 
  پایین ، باید اتصال کوتاه شوند و همچنین شرایط زیر باید برقرار باشند:

  رمزایمنی گیره اي لحظه اي یا ترمزایمنی گیره اي لحظه اي با حرکت برگشتی :ت  - 1



درصد  باراسمی، بارگذاري شود. اما در صورتیکه ترمزهاي ایمنی که آزمون نوعی بر روي  125کابین باید با 
 2 –پیوست ت  آنها انجام گرفته ، بعنوان ترمزهاي گیره اي مورد استفاده قرار گرفته اند ، آزمون باید مطابق

  انجام گیرد. )1(ح)(
  ترمز ایمنی گیره اي تدریجی :  - 2

درصد   125باشد، کابین باید با  )1-2-8(1-1جدول در صورتیکه بار اسمی معادل مقادیر   - الف                   
  بار اسمی بارگذاري شود؛

درصد   125باشد، کابین باید با  )1-2-8(1-1جدول در صورتیکه بار اسمی کمتر از مقادیر   -ب                  
  بار اسمی بارگذاري شود.

  برآورده میشود 3-2-2-8عالوه بر آزمون باید با محاسبه نشان داده شود که الزامات  بند    
بعد از انجام آزمون باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه خرابی که کارکرد عادي آسانسور را دچار اختالل می    

  رخ نداده است. بررسی چشمی در این مورد کافی می باشد؛نماید، 
  

-9) یا توسط طناب ایمنی ( 3-10-9بکار افتادن ترمز ایمنی ( کابین یا وزنۀ تعادل) توسط قطع سیستم آویز (   -ذ 
10 -4:(  

  بررسی کارکرد صحیح؛

  

  ):2-5- 10-9بکار افتادن ترمز ایمنی ( یا ترمز ایمنی گیره اي ) کابین توسط اهرم (   -ر 
انجام بررسی چشمی درگیر شدن اهرم در تمامی نقاط ثابت توقف و اندازه گیري فواصل افقی بین اهرم و تمام نقاط 

  ثابت توقف در طول مسیر حرکت؛
  ):11-9پاول (    -ز 

  آزمون دینامیکی :  - 1
پایین در حرکت است انجام  آزمون در حالیکه کابین بطور یکنواختی بارگذاري شده است و با سرعت عادي به سمت

) (در صورت وجود) بمنظور جلوگیري از بسته 7-11-9می گیرد، اتصاالت پاول و ضربه گیر مستهلک کننده انرژي ( 
  شدن شیرهاي جهت پایین باید اتصال کوتاه شوند.

  درصد  بار اسمی بارگذاري شده باشد و در هر طبقه توسط پاول متوقف شود. 125کابین باید با 
د از انجام آزمون باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه خرابی که کارکرد عادي آسانسور را مختل می نماید رخ بع

  نداده است. بررسی چشمی در این مورد کافی می باشد
(ها)  و تمامی نگه دارنده ها در طول  بررسی چشمی درگیر شدن پاول (ها) با تمامی نگه دارنده ها و اندازه گیري  فواصل مستقیمی که بطور افقی بین  پاول  - 2

  مسیر حرکت وجود دارد؛

  تصدیق یا  صحه گذاري میزان جابجایی ضربه گیرها؛  - 3
  ):4- 10و  3- 10ضربه گیرها (  -ژ 

  ضربه گیرهاي نوع ذخیره کنندة انرژي: -  1 

ده میشود و طنابها شل میشوند و در آزمون باید به روش زیر انجام گیرد: کابین با باراسمی بر روي ضربه گیرها قرار دا 
،  مطابقت داده شود  و  3- پیوست  پاین حالت باید میزان فشردگی با نمودار موجود در پروندة فنی مطابق 

  که براي مشخص شدن ضربه گیرها میباشد، باید مورد بررسی قرار گیرند. 5-پیوست پهمچنین موارد موجود در 
  انرژي با حرکت برگشتی و نوع مستهلک کنندة انرژي:ضربه گیرهاي نوع ذخیره ساز   - 2

  آزمون باید به روش زیر انجام گیرد: کابین با بار اسمی و با سرعت اسمی باید به ضربه گیرها برخورد کند.



بعد از انجام آزمون باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه خرابی که در کار عادي آسانسور اختالل ایجاد می نماید ، رخ 
  ده است؛ندا

  )3-2-12محدود شدن میزان جابجایی جک (   -س 
  بصورت میرا متوقف شدن جک باید تصدیق شود؛

  فشار بار کامل:  -ش 
  اندازه گیري فشار با بارکامل؛

  ):3-5-12شیرفشار شکن (  - ص 
  بررسی تنظیم درست شیر فشار شکن؛      
  ):5-5- 12شیر ترکیدگی(  - ض 

منظور بررسی بکار افتادن شیرترکیدگی . آزمون در حالیکه بار اسمی بطور یکنواختی انجام آزمون برروي سیستم به 
) به سمت پایین حرکت می نماید، انجام 7-5-5-12در داخل کابین توزیع شده است و کابین با سرعتی بیش از حد( 

-(پیوست پنظیم سازنده می گیرد. تنظیم صحیح سرعت عملکرد را می توان ، به عنوان مثال با مقایسه با نمودار ت
  مورد بررسی قرار داد.  )،5

  )؛4- 5-5-12 براي آسانسورهاي داراي چندین شیرترکیدگی متصل به یکدیگر، بررسی بسته شدن همزمان آنها با اندازه گیري شیب کف کابین، انجام می گیرد(

  ) :6-5-12محدود کننده  و یا  محدود کنندة یک راهه (  - ط 
smاز سرعت  maxVاکزیمم بررسی آنکه سرعت م / 3,0+dV    ،:بیشتر نشود  

  یا با اندازه گیري ، یا 
  با استفاده از فرمول زیر:

t
t PP

PVV
-

=max  

  
  در آن: که

 P   فشار بار کامل برحسب مگا پاسکال؛  =  
 tP  فشار در حین پایین رفتن کابین با بار اسمی بر حسب مگاپاسکال؛ =  

  در صورت نیاز اتالف بر اثر اصطکاك و اتالف ستون مایع باید به حساب آید.   
maxV   بیشترین سرعت به سمت پایین کابین در صورت ترکیدگی سیستم هیدرولیکی، بر حسب متر بر =
  انیه؛ث

tV   سرعتی که کابین با بار اسمی وقتی به سمت پایین حرکت می کند بدست میاورد ، بر حسب متر =
  بر ثانیه؛

  آزمون فشار: –ظ 
درصد  فشار بار کامل به سیستم هیدرولیکی شیر یک راهه و جک ،  اعمال  می شود . سپس  200فشاري معادل  

دقیقه مورد بررسی قرار می گیرد (اثرات احتمالی تغییر دما بر روي مایع  5م براي مدت افت فشار و نشتی سیست
  هیدرولیکی به حساب می آید .).

  بعد از انجام آزمون باید بطور چشمی اطمینان حاصل شود که صحت عملکرد سیستم هیدرولیکی حفظ شده است.
  یرد.یادآوري: این آزمون باید بعد از آزمون سقوط آزاد صورت گ

  آزمون خزش :  -ع 
  میلیمتر 10   باید بررسی شود که کابین در حالی که در باالترین طبقه متوقف است بیش از



  حساب می آید .)؛ اثرات احتمالی تغییر دما بر روي مایع هیدرولیکی به   (  دقیقه پایین نیاید 10در مدت 
  ):سانسورهاي با عملکرد غیر مستقیم ) (در مورد آ5-1-9-12عملکرد اضطراري بسمت پایین ( –غ    

پایین آوردن کابین بطور دستی و بسمت یک پشت بند ( یا بکار گیري ترمز ایمنی یا ترمز  ایمنی گیره اي ) و 
  بررسی شل نشدن طناب یا زنجیر؛

  ):1-12-12محدود کنندة زمان رانش موتور ( –ف    
  موتور)؛بررسی تنظیم بودن زمان (توسط شبیه سازي زمان رانش 

  ):14-12وسیلۀ برقی شناسایی دما ( –ق 
  بررسی تنظیم بودن دما ؛

  
  ):5-1-2-14سیستم ضد خزش الکتریکی ( –ك   

  آزمون عملکردي با بار اسمی در کابین؛           
  ):3-2-14وسیلۀ هشدار دهنده(  –گ   

  آزمون عملکردي.            
  

  پیوست ث
  ( اطالعاتی ) 

  

هاي ادواري، آزمون ها و بررسی هاي پس از هر تغییر عمده و یا بعد از  آزمون ها و بررسی
  هر حادثه
  تناوب بررسی هاو آزمون هاي دوره اي حداقل یک سال میباشد.

 ادواري و بررسی هاي آزمون ها   1-ث  
  اند. ور در نظر گرفته شدهآسانس بهره برداري د که براي قبل از نباش یی این آزمون ها نمیتوانند دقیقتر و مشکلتر از آنها 
  کاهش ایمنی آسانسور شود. سبب، ها افزایش تنشبا فرسودگی اضافی و یا ایجاد  با  تکرار این آزمون ها نباید 
بر روي این قطعات و  آزمون ها در مورد آزمون قطعاتی مانند ترمز ایمنی و ضربه گیرها صادق است چنانچه  "این مورد خصوصا 

  ، کابین باید خالی بوده و با سرعت کند حرکت کند.تجهیزات صورت گیرد
آزمون هاي ادواري تعیین میشود باید مطمئن شود که این قطعات ( که در حالت عادي کاربرد ندارند) در  انجام شخصی که براي 

  همۀ مواقع درست کار میکند.
  و ضمیمه شود.ثبت )   2-16یک نسخه از گزارش باید در پرونده  موضوع بند  (

  آزمون ها و بررسی ها پس از یک تغییر مهم یا یک حادثه  2 -ث  
  ) ثبت گردد.  2-16کلیه تغییرات مهم و حوادث باید در پرونده فنی موضوع بند ( 
  موارد زیر جزو تغییرات مهم محسوب میشوند: 

  تغییرات در :          
  اسمی؛  سرعت -
  ظرفیت (بار اسمی)؛ -
  جرم کابین؛  -



  طول مسیر حرکت ؛ -
  :جایگزاريتغییر یا         

محسوب  مهم قفل کننده (جایگزینی یک قفل با یک قفل دیگر از همان نوع به عنوان یک تغییر نوع وسایل -
  نمیگردد)؛

  سیستم کنترل؛  -
  ریل هاي  راهنما یا نوع ریل هاي  راهنما؛ -
  کردن یک درب یا بیشتر از یک درب طبقه یا درهاي کابین ؛ درب یا اضافه نوع -
  هاي آن ؛ گیربکس یا فلکهرموتو -
  گاورنر؛ -
  ضربه گیرها؛ -
  ترمز ایمنی (پاراشوت)؛ -
  ترمز گیره اي؛ -
  وسیلۀ پاول؛  -
  جک؛ -
  شیر فشار شکن؛ -
  شیر ترکیدگی؛ -
  شیر محدود کننده  و یا   محدود کنندة یک طرفه؛ -

به اینگونه اصالحات  مدارك مربوط مقررات ملی، بعد از تغییر مهم و یا یک حادثه انجام آزمون هایی الزم  باشد، چنانچه بر طبق 
  باید در اختیار شخص یا سازمان مسئول به این بررسی یا آزمون قرار گیرد . و جزئیات ضروري

  صمیم خواهند گرفت .ت قطعات و تجهیزات تعویضی یا اصالح شده انجام آزمون ها بر روي شخص یا سازمان مسئول، لزوم و نحوة 
 اولیه قبل از شروع کار آسانسور ضرورت دارد. یرد که براي قطعاتگ ان صورتی انجام میاین آزمون ها در نهایت به هم 

 

  پیوست ج
  (الزامی)

  روشهاي آزمایش براي بررسی مطابقت -اجزاء ایمنی 
  

  مقدمه    0 -ج  
   شرایط عمومی   1 - 0 -ج  
آزمایشگاه آزمـون کننـده کـه  صـادر کننـده      هاي این استاندارد فرض شده است که  براي دستیابی به هدف     1 - 1 - 0 -ج  

میباشد، تأیید شده است. آزمایشگاه و صادر کننده گواهی می تواند سازنده اي باشد که داراي سیستم تضمین کیفیت  هم  گواهی
نـه  . در موارد خاصی آزمایشگاه و صادر کننده گواهی میتوانند دو شخصیت حقیقی یـا حقـوقی جداگا  استکامل و تأیید شده اي 

  آمده است متفاوت باشند. پیوستباشند. در این گونه موارد روشهاي اجرائی ممکن است از آنچه که در این 
نماینـده مجـاز انجـام شـود و بـه یکـی از        یـا  توسـط سـازنده  قطعـات   بایـد  درخواست براي آزمون نـوعی       2 - 1 - 0 -ج  

  آزمایشگاههاي مجاز  معرفی گردد.
  



ت آزمایشگاه مدارك الزم ممکن است در سه نسخه مورد نیاز باشند. آزمایشگاه ممکن است یادآوري : بنابر درخواس
  که مدارك تکمیل کننده اي را مطالبه نماید که براي انجام آزمون ها الزم میباشند.

  و متقاضی انجام شود. ها جهت آزمون باید با توافق بین آزمایشگاه ارسال نمونه       3 - 1 - 0 -ج  
  متقاضی می تواند در حین انجام آزمون ها حضور داشته باشد.       4 - 1 - 0 -ج  
به آن واگذار شده است لوازم مورد نیاز بـراي یـک یـا     ات قطع مون نوعی یکی از که آز چنانچه آزمایشگاهی     5 – 1 - 0 -ج  

  را به آزمایشگاه دیگري واگذار نماید. چند آزمایش را در اختیار نداشته باشد می تواند با مسئولیت خود آزمایش مربوطه 
  :باشددقت ابزار آزمایشگاهی بجز موارد خاص، باید با رواداریهاي زیر      6 - 1 - 0 -ج  

  جرمها، نیروها، فواصل  و سرعتها؛ درصد ± 1  -الف     
  ؛بازدارندگی درصد شتابهاي تند شونده  و   ± 2  -ب      
  درصد ولتاژها، جریانها؛  ± 5  -پ      
  درجۀ حرارت دما؛درجۀ سلسیوس،   ± 5  - ت    
   0ر01هایی با تغییرات زمانی  تجهیزات ثبت کننده باید براي تشخیص سیگنال –ث                
  د؛ثانیه  مناسب باشن               

  ؛168شدت جریان سیال   درصد  ± 2ر5 –ج                 
kPapفشار  درصد   ±   1  -چ                   ؛ 200£
kPap   فشار درصد   ±    5 –ح                  200f.  

  فرم گواهی آزمون نوعینمونۀ       2 - 0 -ج  
  گواهی آزمون باید حاوي اطالعات مندرج در صفحه بعدي باشد.   

  گواهی آزمون نوعی فرم 
  تأیید کننده :شخص نام  

  گواهی آزمون نوعی: 

  شماره آزمون نوعی : 

  طبقه بندي، نوع و نام محصول و یا نام تجارتی : -1 

  نام سازنده و نشانی : -2 

  م و نشانی متقاضی :نا -3 

  : نوعی  تاریخ درخواست آزمون -4 

  مقرراتی که این گواهی بر اساس آنها صادر گردیده است : -5 

  نام آزمایشگاه : -6 

  تاریخ و شماره گزارش آزمایشگاه : -7 

  نوعی : تاریخ آزمون -8 

                                                           
168 - flow rate 



  به گواهی ضمیمه گردد: مدارك زیر با توجه به شماره آزمون نوعی فوق -9 

  هرگونه اطالعات دیگر -10 

  : تاریخ          مکان :                                 

  امضاء :

  طبقه    قفل درب   1 -ج  
  کلیات      1 - 1 -ج  
  دامنه کاربرد   1 - 1 - 1 -ج  

 ات ودر قسـمتی از عمـل قفـل کـردن درهـاي طبقـ      اتی که براي قفل درهاي طبقات آسانسور قابل اجرا میباشد. قطعاین روشها 
  میباشند وسیلۀ قفل کننده را تشکیل میدهند. قفل مؤثر عمل بررسی همچنین 

  موضوع و دامنه آزمون    2 - 1 - 1 - ج 
 تحـت و بررسی تطابق آن با  الزامـات ایـن اسـتاندارد     قفل باید براي بررسی مواردي که به ساختار و عملکرد آن مربوط میشود  

  آزمونی قرار گیرد. 
مناسـب بـوده و اثـر خـود را بـا گذشـت زمـان و         هاي قطعات مکانیکی و الکتریکی قفل  داراي اندازهرسی شود که یژه باید بر بو

   .بخصوص بدلیل سایش از دست ندهند
این متقاضی باید ،  مقاوم در برابر انفجار) یا ( مقاوم در برابر آب ، گرد وغبار و الزم باشد که قفل داراي شرایط ویژه اي باشد اگر  
   طلب را عنوان نموده و بررسی ها و یاآزمون هاي مکمل با استفاده از استانداردها و ضوابط مربوطه انجام گیرند.م
  مدارکی که باید ارائه شود.     3 - 1 - 1 -ج  

  : ضمیمه گردند باید به درخواست آزمون نوعی ر یزمدارك 
  قفل  صیف عملکرد توهاي مربوط به جزئیات چیدمان و  نقشه    1 -  3 - 1 - 1 -ج  
وشن نشان ر موارد زیر است را بصورت که شامل کننده  قفل جزء  ا باید تمام جزئیات مربوط به عملکرد و ایمنیه این نقشه 

  دهد: 
  عادي قفل اثر میکند ؛  کارکردکننده و محلی که وسیله ایمنی برقی در  اجزاي قفلمؤثر  درگیري   - الف  
  اي براي بررسی مکانیکی وضعیت قفل موجود باشد ، در صورتی که وسیله   -ب     
  ؛این وسیله عملکرد               
  کنترل و عملکرد کلید درب بازکن اضطراري؛   -پ     
  . 170اسمیو جریان   169اسمی )  و مقدار ولتاژ DCو یا     ACنوع جریان  (  –ت                
  ا راهنماي مربوطه نقشه تفکیکی (مونتاژ) ب     2 -  3 - 1 - 1 - ج  

 الزامات مطابقت با  که براي مهم است بویژه نقشه هایی کننده  قفلوسیلۀ باید تمامی قسمتهایی که براي عملکرد  ها این نقشه 
بکار رفته و مشخصات قطعات  موادنوع ، قطعات اصلی  فهرست  یک راهنماي نقشه باید  این استاندارد الزم است را نشان دهد.

  . مشخص کند شده را نصب
  آزمون  نمونه هاي   4 - 1 - 1 - ج   

  یک قفل درب باید به آزمایشگاه تحویل داده شود.
                                                           

 169 - rated voltage 
170 - rated current 



  تولید شده دیگر نیز تکرار گردد.  بر روي یک مدل اًبعدشود آزمون باید  ام میجننمونه ایک پیش چنانچه آزمون بر روي 
هاي کشویی  چند لنگه اي   مانند در ، ( مربوطه نصب شود برروي دقفل ذیر باشد که پ در صورتی که آزمون فقط وقتی امکان 

با این گردد.  نصب که در حالت عادي مورد استفاده قرار میگیرد، یک درب کامل روي ، قفل میبایست)یا لوالیی چند لنگه اي
  هش است.ها تأثیر نگذارد قابل کا در صورتی که در نتایج آزمونواقعی ابعاد درب در مقایسه با نمونه وجود 

  آزمون ها و بررسی ها    2 - 1 -ج  
  آزمون عملکرد   1 - 2 - 1 - ج  

این استاندارد  الزامات هدف از این آزمون بررسی  عملکرد صحیح توأم با ایمنی قطعات برقی و مکانیکی قفل و مطابقت با  
  .مطابقت نماید  ،رخواستدر د شده مشخصمیباشد همچنین این قطعات باید با ویژگیهاي 

  : باید تصدیق شود کهبویژه  
بند میلیمتر باشد . مثالها در  7طول درگیري قطعات قفل کننده قبل از عملکرد وسیله ایمنی برقی حداقل   -الف 

  ؛قید شده اند 1- 1- 7-7-3
ه در حالی ک ،بعد از اولین مرحله عملکرد قفلبکار انداختن آسانسور  از محلی که در دسترس افراد میباشد ،   -ب 

  ). 1-5- 7- 7( نباید ممکن باشد  ،قفل نشده میباشد یا انسور باز درب آس
  مکانیکی  آزمون هاي   2 - 2 - 1 - ج  

  د. نو اجزاء برقی قفل میباشقفل کننده این آزمون ها بمنظور بررسی پایداري اجزاء مکانیکی  
کنترل  ،دنآن میباش بکار انداختن  معمول براي طورکه ب وسایلی توسط   عادي ،در وضعیت  کارکرد  نمونه  قفل  یک عملکرد
  میشود. 

  شود.  سازندة قفل روان کاري دستورالعملنمونه باید بر طبق  
از نقطه  هنگامی که میتوان به روشهاي مختلف قفل را در حالتهاي عملکرد کنترل نمود آزمون دوام باید در نامناسبترین وضعیت 

   .گیردانجام  میشود، اجزاء اعمال روي یی که نیروها نظر
  یا مکانیکی ثبت شود.  هاي کامل عملکرد و حرکت قطعات قفل باید توسط شمارنده برقی تعداد دوره
  آزمون دوام     1 -  2 - 2 - 1 -  ج 

ار گیرد (یک دور شامل )  مورد آزمون قر±  درصد   1یک میلیون دور کامل ( قفل باید در معرض       1 - 1 - 2 - 2 - 1 -ج  
  در طول کامل حرکت در هر دو جهت میباشد). یک حرکت رفت و برگشت

  دور در دقیقه انجام  شود. 60)  ± درصد   10( باید به آرامی، بدون ضربه و با آهنگ رانش اجزاء عمل کننده قفل
 قاومتی تحت ولتاژ اسمی و جریانی معادل دو برابر جریان اسمی قرار گیرد.هنگام آزمون دوام، اتصال برقی قفل باید با یک مدار م 
زمون آباشد  قفل و یا موقعیت زبانه قفل مکانیکی براي پین چنانچه قفل مجهز به وسیله کنترل     2 – 1 - 2 - 2 - 1 -ج  

  . اید انجام گیردب)  ±  درصد    1دور (  100000 اب بر روي این وسیله  دوام
  صورت گیرد.   دور در دقیقه 60  ) ± درصد   10(  باید به آرامی، بدون ضربه و با آهنگ رانش اجزاء عمل کننده قفل

  آزمون ایستایی       2 -  2 - 2 - 1 - ج  
 300باید در مدت زمان  ثابتنیروي با اعمال مطابق درخواست، آزمون باید براي قفل هایی که در درهاي لوالیی بکار میروند ، 

  می یابد، انجام پذیرد.نیوتن بتدریج افزایش  3000تا   ثانیه 
  درب را باز مینماید اعمال شود.  استفاده کننده اي که و در دورترین فاصله باین نیرو باید در جهت باز شدن در 
  ن میباشد.نیوت 1000 ،قفل درهاي کشویی  مورد نیروي اعمال شده در  



  آزمون پویایی    3 -  2 - 2 - 1 - ج  
هنگامی که قفل در وضعیت بسته است باید درب در جهت باز شدن در معرض آزمون ضربه قرار گیرد. ضربه باید مشابه ضربه  

  مال گردد.اع ، میشودرها متر در اثر سقوط آزاد  0ر5کیلوگرم که از ارتفاع  4باشد  توسط یک جسم صلب به جرم اي  تولید شده
  محدوده پذیرش براي آزمون هاي مکانیکی          3 – 2 - 1 - ج  

) نباید هیچگونه 3-2-2-1-ج) و آزمون پویایی (2- 2-2-1- ج)، آزمون ایستایی (1-2-2-1-جبعد از آزمون دوام ( 
  ایجاد شود.  ،تغییرشکل یا شکستگی که روي ایمنی اثر منفی میگذارد ،سائیدگی
  آزمون الکتریکی    4 - 2 - 1 - ج   
  آزمون دوام کنتاکتها   1 -  4 - 2 - 1 - ج  

  میباشد.  ،1-1-2-2-1- بند ج این آزمون شامل آزمون دوام مندرج در  
  آزمون توانایی براي قطع مدار      2 - 4 - 2 - 1 -ج  

 171ملـی  زمون باید بر طبق اسـتاندارد آ توانایی قطع کامل مدار برقی بررسی شود.باید بعد از آزمون دوام انجام شود و  این آزمون 
  انجام شود.  4835-5-1..... و استاندارد ملی

  د. نشو عالمسازنده قفل ا باید توسطمورد استفاده قرار میگیرند آزمون ها مبناي بعنوان که می اسولتاژ  و مقادیر جریان 
  شوند:در نظر گرفته زیر  چنانچه مقادیر تعیین نشده باشد مقادیر اسمی باید مطابق

  ؛A  2و   V  230  جریان متناوب  -الف    
  .A  2و   V  200جریان مستقیم    -ب      

مـورد آزمـون     ACو    DCدر صورتی که یکی از مقادیر مشخص نشده باشد قابلیت قطع مدار باید براي هر دو شرایط جریـان   
  قرار گیرد. 

چـه نصـب آن در چنـدین وضـعیت امکانپـذیر باشـد آزمـون بایـد در         قفل انجام شـود و چنان  کرد آزمون ها باید در وضعیت کار 
  د. انجام گیر نامناسبترین حالت

  در  کارکرد عادي مورد استفاده قرار میگیرد باشد.  برقی همان گونه که نمونه مورد آزمون باید با درپوشها و سیم کشی 
ثانیـه   10تا  5مرتبه در سرعت عادي و فواصل زمانی  50) باید A C قفل هاي جریان متناوب (        1 – 2 - 4 - 2 - 1 -ج 

  ثانیه برقراربماند. 0ر5حداقل  باید به مدت می را باز و بسته نمایند. اتصالاسدرصد   ولتاژ  110یک مداربرقی تحت ولتاژ معادل 
باشـد   0ر7 ±0ر05اید مدار ب ضریب قدرت .سري باشد بصورت مقاومت  و یک (چوك) مدار باید شامل یک سیم پیچ خود القاء 

  سازنده باشد.  مشخص شده توسط اسمیبرابر جریان  11و شدت جریان آزمون باید 
ثانیـه   10تـا   5مرتبه در سرعت عادي  و فواصل زمـانی   20) باید  DCقفل هاي جریان مستقیم (     2 - 2 - 4 - 2 - 1 -ج  

  ثانیه برقرار بماند. 0ر5ی را باز و بسته نماید. اتصال باید حداقل اسمرصد   ولتاژ د 110ولتاژ معادل  تحت مدار برقی  یک
چنان باشد کـه در  این مقاومت باید  سري باشد و مقادیربصورت  و یک مقاومت (چوك) مدار باید شامل یک سیم پیچ خود القاء 

  برسد.  آزمونجریان پایدار  0ر95به جریان میلی ثانیه  300
  سازنده باشد. اسمی اعالم شده توسط درصد   جریان  110باید  جریان آزمون

خواهند بود که هیچگونه اثر یا قـوس الکتریکـی تولیـد     آزمون ها در صورتی مطلوب و رضایتبخش      3 - 2 - 4 - 2 - 1 -ج  
  نشده و هیچ نوع خرابی که ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد ایجاد نشود.

                                                           
 آن مراجعه شود.  IECو يا معادل  EN 60947-4-1  بيناملللي  استانداردبه استاندارد  تدوين اين  تا - 171

  



  نشتی  پایداري در برابر جریانهايآزمون  3 – 4 - 2 - 1 -ج  
و  ولـت   175ولتـاژ سینوسـی     بـا  شود. الکترودها باید به منبع جریان متناوب انجام.....  172استاندارد ملیاین آزمون باید برطبق  

  د. نوصل شوهرتز  50
    هواییآزمون فواصل خزشی و فواصل      4 - 4 - 2 - 1 -ج  
  باشد.  3-2-2-1-14بند طبق فواصل خزشی  و فواصل هوایی باید  
  )  2-2-1- 14مناسب  براي کنتاکتهاي  ایمنی و اجزاء در دسترس آن  ( الزامات آزمون       5 – 4 - 2 - 1 - ج 
  این آزمون باید در موقعیت نصب انجام شود و ترتیب قرارگیري قفل بصورت مناسب باشد.  
  قفل ها  ع مشخص ازوابراي ان ي خاص آزمون ها      3 - 1 -ج  
  هاي مخصوص درهاي کشویی عمودي یا افقی با چندین لنگه  قفل   1 - 3 - 1 - ج 
را  2-6-7-7بند طبق  مکانیکی یا ارتباط غیرمستقیم  1-6-7-7بند ها  طبق  وسایلی که ارتباط مستقیم مکانیکی بین لنگه 

  . برقرار میکنند بعنوان قسمتی از قفل به حساب میآیند 
تعداد دورها در دقیقـه در  قرار گیرند.  مورد آزمایش 2-1-بند جروش مناسب براي آزمون هاي ذکر شده در  به این وسایل باید

  اینگونه آزمون ها ي دوام باید متناسب با ابعاد ساختاري  آن باشد.
  درب لوالیی دار قفل زبانه   2 - 3 - 1 -ج   
و اگـر   ابزار ایمنی برقـی باشـد   مجهز به یک ، ان تغییر شکل زبانهامک چنانچه قفل براي کنترل و بررسی   1 - 2 - 3 - 1 - ج 

زبانه باشد باید نیرو تا عمل نمـودن وسـیلۀ    تردیدي در استحکام چنانچه  2-2-2-1-بند جمطابق  یستاییاز انجام آزمون ا بعد
تغییر شـکل   در اثر بار اعمال شده نباید آسیب دیده و بقات ایمنی بطور تدریجی افزایش یابد. هیچکدام از قطعات قفل یا درب ط

  دهد. 
تردیدي نباشد ادامه آزمون دوام بر اثر  قفل اردوام ابعاد و ساخت حفظ  چنانچه بعد از آزمون ایستایی، در   2 - 2 - 3 - 1 -ج  

  ضربه روي زبانه ضرورتی ندارد. 
  نوعی آزمون گواهی  4 - 1 -ج  
براي متقاضی و یک نسخه براي آزمایشگاه  تنظیم شود ، به این ترتیب که ، دونسخهگواهی باید در سه نسخه       1 - 4 - 1 - ج 
.  
  گواهی باید شامل موارد زیر باشد :      2 - 4 - 1 -ج  

  ؛  2-0-جاطالعات طبق   -الف    
  نوع و کاربرد قفل ؛  -ب     
  ی؛اسمیا جریان  اسمیجریان ولتاژ متناوب یا مستقیم و مقادیر ولتاژ   -پ     
تغییـر   نیروي الزم براي فعال نمودن وسیلۀ ایمنی برقی براي کنترل  در مورد قفل درهاي لوالیی –ت        

  شکل کشسان  لوال.
  باز نگهداشته شده است.    2 -ج  

  ترمز ایمنی (پاراشوت)    3 -ج 
                                                           

 .مراجعه شود آن  IECيا معادل CENELEC HD 21.4 S2 (IEC 112  بني املللي  استانداردبه استاندارد تدوين اين  تا - 172
  
  



  شرایط عمومی     1 – 3 -ج  
  نی موارد زیر :متقاضی باید محدودة کاربرد مورد نظر را تعیین نماید، یع 

  ؛ها  حداکثر و حداقل مجموع جرم -     
  .حداکثر سرعت نامی و حداکثر سرعت عملکرد  -  

  زده) بکار رفته، نوع ریل هاي  راهنما و وضعیت سطح آنها (نورد شده ، ماشین کاري شده و سـنگ مواد اطالعات جامع در مورد  
  گردد.  مشخصباید 

   :درخواست پیوست شودمدارك زیر باید توسط سازنده به  
هاي جزئیات و مجموعه (مونتاژ) شامل ساختار، عملکرد، مواد بکار رفته، ابعاد و رواداریهـاي   نقشه  -الف  

  ساختاري. قطعات 
  ارتجاعی. قسمتهاي در صورتیکه ترمز ایمنی از نوع تدریجی باشد یک نمودار بار مربوط به   -ب 

  ي)ترمز ایمنی آنی (لحظه ا    2 - 3 -ج  
  آزمون  هاي نمونه   1 - 2 - 3 -ج  
دو تکه ریل راهنما باید در اختیار آزمایشگاه قـرار  روي ریل با بست ها و گوه ها و همچنین  173مجموعه از قطعات قفل کنندهدو  

  گیرد. 
  شود. ها باید توسط آزمایشگاه بر طبق تجهیزات بکار رفته تعیین ترتیب قرار گرفتن و جزئیات نصب در مورد نمونه 
ها، عرض  هاي راهنما بکار برد و در صورتیکه ضخامت ریل هاي ترمز ایمنی مشابه را با انواع مختلف ریل چنانچه بتوان مجموعه 

گیره مورد نیاز ترمز ایمنی و وضعیت سطح ریل (نورد شده، ماشین کاري شده، سنگ زده شده) یکسان باشد، آزمـایش جدیـدي   
  مورد نیاز نیست. 

  آزمون       2 - 2 - 3 -ج  
  روش آزمون     1 -  2 - 2 - 3 -ج  
آزمون باید با بکارگیري پرس یا وسیلۀ مشابهی که بدون تغییر سرعت ناگهانی حرکت کند، انجام شود.  در اندازه گیریها باید  

مین شوداهداف زیر    :تاً
  به عنوان تابعی از نیرو ؛  174ییجابجا  اندازة  -الف   
  . ایی جاز اندازة جابه اصلی ترمز ایمنی به عنوان تابعی از نیرو یا تابعی تغییر شکل بدن  -ب   

  نحوه آزمایش    2 -  2 - 2 - 3 - ج  
  .ده شوددا ریل راهنما باید از میان ترمز ایمنی حرکت 
  گیري تغییر شکل آنها، نشانه گذاري شود.  عالئم مرجع باید روي بدنۀ اصلی جهت امکان اندازه 

  ی بعنوان تابعی از نیرو ثبت شود. جابجای اندازة 
  بعد از آزمون :

قاضی مقایسه شود. م سختی بدنه اصلی و قطعات قفل کننده باید با مقادیر اصلی ذکر شده توسط  -الف 
  تجزیه و تحلیلهاي دیگر می تواند در موارد خاص انجام شود؛

تغییرات باید مورد بررسی قرار چنانچه هیچگونه شکستگی وجود نداشته باشد تغییر شکلها و دیگر  –ب 
  گیرد (بعنوان مثال ترك ها ، تغییر شکلها یا فرسودگی فکها، ظاهر شدن سطوح سائیده شده)؛ 

                                                           
173 - gripping 
174 - Distance traveled 



ییر تغ فل کننده و ریل راهنما باید بعنوان مداركق در صورت لزوم عکسهایی از بدنه اصلی، قطعات –پ  
  ه شود. تشکلها یا شکستگیها گرف

  ك مدار   3 - 2 - 3 - ج  
  
  دو نمودار باید تنظیم شود:    1 - 3 - 2 - 3 -ج 

  اولین نمودار باید فاصله جابجا شده را بعنوان تابعی از نیرو نشان دهد؛   - الف    
روشی انجام شود که بتواند با کار باید بینا اصلی را نشان دهد. بدنه  نمودار دیگري باید تغییر شکل  -ب      

  نمودار اول مربوط شود. 
  نیرو بدست آید. -ظرفیت (قدرت تحمل بار) ترمز ایمنی باید از مساحت سطح زیر نمودار مسافت     2 - 3 - 2 - 3 -ج  
  مساحت نمودار با توجه به مالحظات زیر بدست میآید: 

  مساحت کل، اگر تغییر شکل دائمی نباشد؛   - الف  
  چنانچه تغییر شکل دائمی بوده یا گسیختگی رخ دهد؛  -ب    

  ، یامساحت سطح زیر نمودار تا مرز کشسانی (االستیک) -1   
  نیروي وارده.  حداکثرمساحت سطح زیر نمودار تا مرز  -2   

  تعیین مجموع جرم مجاز    4 - 2 - 3 -ج   
  انرژي جذب شده توسط ترمز ایمنی   1 -  4 - 2 - 3 -ج  

  انجام گیرد . ، 1-2-10- 9بند طبق  درگیري گاورنردر حداکثر سرعت باید مسافت سقوط آزاد،  در محاسبۀ 
  مسافت سقوط آزاد برحسب متر، از فرمول زیر استفاده نمود .براي محاسبۀ 
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  :که در آن       
               1V    = )  ؛)متربر ثانیهسرعت عملکرد گاورنر  
    ng   ؛)متر بر ثانیهقل استاندارد در سقوط آزاد  (= شتاب ث  

   ؛زمان عکس العمل است طیمربوط به مسافت جابجایی در     0ر 1) متر( 
  بین قطعات ترمز و ریل هاي  راهنما میباشد.  مربوط به جابجایی در حین گرفتن لقی  0ر03) متر( 

  مجموع انرژي که بوسیله ترمز ایمنی قابل جذب است عبارتست از :
hgQPK n ..)(.2 1+=  

            
  که از آن: 

hg
KQP

n .
.2)( 1 =+  

  : در آن که
            1)( QP   ؛کیلوگرم) ( و ظرفیت مجاز کابین کیلوگرم) (مجموع جرم کابین    =          +

                P                  =ن ، یعنی بخشی از کابل فرمانجرم کابین خالی و اجزاء متکی به آ ،  
  غیره، بر حسب کیلوگرم؛  و طناب و یا زنجیر جبران،                                       

                 Q               =  بار اسمی بر حسب کیلوگرم؛  
k  ،  k1  ،  k2     ار) (از نمودژولتوسط بدنه اصلی ترمز ایمنی (  = انرژي جذب شده  



  بدست میآید).                       
  مجموع جرم مجاز :    2 -  4 - 2 - 3 -ج  

  تجاوز نکند: (االستیک ) چنانچه تغییر شکل از حد کشسانی  - الف  
k   محاسبه شود. (الف) 2-3-2-3 - جدر بند  تعریف شده طریق مجموع مساحت از  

موع جرم مجاز برحسب کیلوگرم از فرمول زیر بدست ود. مجمیش بعنوان ضریب اطمینان در نظر گرفته 2عدد 
  میآید:

  چنانچه تغییر شکل از حد کشسانی بیشتر شود :  -ب    
  متقاضی باشد.  دو محاسبه بصورت زیر باید انجام شود که یکی از آنها باید متناسب با درخواست 

  انجام میشود؛ )1(ب)(  2-3-2-3 - بند جتعریف شده در  مجموع مساحت با   k1 محاسبه   -1
  آید: مطابق فرمول زیربدست می ،یلوگرمک بعنوان ضریب اطمینانپذیرفته شده و مجموع جرم  مجاز برحسب 2عدد 
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  .؛انجام میشود )2(ب)(  2-3-2-3 - بند جتعریف شده در  مجموع مساحت با   k2محاسبه   - 2 
  ه شده و مجموع جرم مجاز مطابق فرمول زیر بدست می آید. بعنوان ضریب اطمینانپذیرفت 3ر5عدد  
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  بررسی تغییر شکل بدنه اصلی و ریل راهنما    5 - 2 - 3 - ج   
چنانچه تغییر شکل قطعات قفل کننده (فکهاي ترمز ایمنی) در بدنه اصلی یا ریل هاي  راهنما به قدري زیاد باشد که موجب   

  اد نمودن ترمز ایمنی گردد مجموع جرم مجاز باید کاهش یابد. عیب  در آز
  175ترمز ایمنی تدریجی    3 - 3 -ج  
  نمونه آزمون و مشخصات    1 - 3 - 3 -ج   
گاورنر برحسب  رگیري )   بر حسب کیلوگرم و سرعت دP+Qمتقاضی آزمون باید مقدار جرم مجاز  (   1 - 1 - 3 - 3 -ج  

ید. در صورتیکه ترمز ایمنی (پاراشوت) براي جرمهاي مختلف مورد تأیید قرار میگیرد متقاضی آزمون مشخص نمارا متر برثانیه 
  اي بودن یا پیوسته بودن تنظیم را مشخص نماید.  مرحله بعالوه باید مقادیر آنها را تعیین نموده و

مز پیش بینی شده (برحسب متقاضی آزمون باید جرم تعلیقی (برحسب کیلوگرم) را با تقسیم نیروي تر :یادآوري
  ، به منظور دستیابی به شتاب کند شونده معادل 16نیوتن) به عدد 

ng   6انتخاب نماید.   0ر  
هاي مشخص شده توسط  یک مجموعه ترمز ایمنی کامل نصب شده بر روي یک سطح افقی باندازه   2 - 1 - 3 - 3 -ج  

  که براي تمام آزمون ها ضروري است باید در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود.   176ترمز کشفکآزمایشگاه، به انضمام تعدادي 
مورد استفاده ، راهنما براي نمونه ریلتمام آزمون ها باید پیوست گردد. همچنین انجام الزم براي ترمزکهاي شفکتعدادي از سري  

  .کندتعیین شده را ارائه که توسط آزمایشگاه طول مشخصی از ریل راهنما  بایدمتقاضی 
  آزمون   2 - 3 - 3 -ج   
  روش آزمون    1 -  2 - 3 - 3 -ج  

                                                           
175- Progressive safety gear 
176 -Brake shoes 



  ها باید بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در موارد زیر به عمل آید: گیري آزمون باید در حالت سقوط آزاد انجام شود. اندازه 
  ارتفاع کل سقوط ؛  - الف  
  هاي راهنما؛  اثر ترمز روي ریل  -ب   
  اي که به جاي آن بکار رفته است؛ لغزش طناب فوالدي گاورنر یا وسیله مسافت  -  پ 
  مجموع طول حرکت اجزاي  کشسان ؛  - ت            

  هاي الف و ب، باید بعنوان تابعی از زمان ثبت شود؛ اندازه 
  موارد زیر هم باید بدست آید: 

  میانگین نیروي ترمز؛  -  1    
  در لحظه ترمز؛  بزرگترین نیرو  -  2    
  کمترین نیرو در لحظه ترمز.  -  3    

  نحوه آزمون     2 -  2 - 3 - 3 -ج  
  گواهی ترمز ایمنی که براي یک جرم خاص به کار میرود       1 - 2 -  2 - 3 - 3 -ج  
)(1کلی   آزمون با جرم 4آزمایشگاه باید   QP اصطکاکی بتواند پس از هر  قطعات  مايفرصت داده شود که دباید  .انجام دهد  +

  برگردد.  اولیه آزمون به دماي 
ها چندین سري از قطعات اصطکاکی ممکن است بکار رود. به هر حال هر سري از قطعات باید بتوانند در موارد  در اثناي آزمون 

  زیر عمل کنند: 
smسه نوبت آزمون، در صورتیکه سرعت نامی از   - الف       تجاوز نکند؛   4 /

smدو نوبت آزمون، در صورتیکه سرعت نامی بیشتر از   -ب                    باشد.          4 /
  گاورنري که ممکن است براي ترمز ایمنی بکار رود محاسبه گردد. درگیري  ارتفاع سقوط آزاد باید براساس حداکثر سرعت  

  انجام گیرد.  است ، تنظیم شده  درگیري گاورنر دقیقاً مطابق با سرعت  ی باید بوسیله ابزاري کهدرگیري ترمز ایمن
درگیري میتوان از یک طناب فوالدي که کشش آن دقیقاً محاسبه شده  یادآوري :  بعنوان مثال براي فرمان عمل

ر داده شود که بتواند با اصطکاك است استفاده نمود به این ترتیب که طناب فوالدي مذکور در داخل شیاري قرا
  باشد.  داخل آن بلغزد، عمل اصطکاك باید مشابه عمل اصطکاك روي طناب فوالدي گاورنر متصل به ترمز ایمنی

  ترمز ایمنی براي چند جرم مختلف  گواهی       2 - 2 - 2 - 3 - 3 - ج 
  اي یا تنظیم پیوسته.  تنظیم مرحله 
  د:دو سري  آزمون باید انجام پذیر 

  ؛و ،براي حداکثر -الف        
  براي حداقل مورد درخواست.  - ب        

متقاضی باید یک فرمول یا یک نمودار که نشان دهنده تغییرات نیروي ترمز بعنوان تابعی از یک پارامتر انتخابی باشد، را ارائه  
  نماید.

قطعات اصطکاکی با استفاده از روش  با سومین سري ازآزمایشگاه باید به وسیله ابزار مناسب (در صورت نبودن روش مناسب  
  درون یابی عمل شود) اعتبار فرمول پیشنهادي را مشخص کند. 

  تعیین نیروي ترمزي در ترمز ایمنی     3 -  2 - 3 - 3 - ج  
  گواهی ترمز ایمنی براي یک جرم خاص      1 - 3 -  2 - 3 - 3 -ج  

معادل متوسط میانگین نیروهاي ترمز  ي ،شده است، نیروي ترمز مشخصی تنظیمیک جرم خاص و ریل  در ترمز ایمنی که براي
  اي از ریل راهنما اعمال گردد.  باشد. هر آزمون باید روي قسمت استفاده نشده می ، که در خالل آزمون بدست آمده



قرار داشته  فوق  شده تعریف مقادیر نیروي ترمزي ±درصد     25میانگین مقادیر فوق باید در محدوده  باید بررسی شود که 
  باشد.

چنانچه چندین آزمون متوالی بر روي یک قسمت از ریل راهنماي  که  یادآوري :  آزمون ها نشان داده است
اي کاهش می یابد. کاهش ضریب اصطکاك به  ماشینکاري شده انجام شود ضریب اصطکاك  بطور قابل مالحظه

  الی ترمز ایمنی مربوط میشود. تغییرات سطح ریل در اثناء عملکردهاي متو
  عملکرد اتفاقی ترمز ایمنی می تواند در یک محل استفاده نشده رخ دهد. ،معموالً در یک مجموعه

ریل راهنما که قبالً  قسمتی ازترمزي در ضروري است این مطلب مورد توجه قرار گیرد که ممکن است میزان نیروي  
کمتري باشد و در این صورت مقداره قسمت استفاده نشده داراي عمل ترمز روي آن انجام گرفته است نسبت ب
  مسافت لغزش از حالت عادي بیشتر میشود. 

  همچنین هرگونه تنظیمی که باعث کم شدن شتاب منفی در آغاز شود مجاز نمیباشد.  
  بکار می رودبراي جرمهاي مختلف گواهی ترمز ایمنی که       2 - 3 -  2 - 3 - 3 -ج  

  اي یا تنظیم پیوسته.  تنظیم مرحله
 اعمالیبراي حداکثر و حداقل مقادیر  1-3-2-3-3-بند جنیرویی که ترمز ایمنی قادر به اعمال آن میباشد باید مطابق  

  محاسبه شود. 
  بررسی بعد از آزمون ها       4 -  2 - 3 - 3 - ج  

سط متقاضی باید مقایسه شود. تجزیه و کننده با مقادیر اصلی ارائه شده تو سختی بدنه اصلی و قطعات قفل  - الف  
  هاي دیگري ممکن است در حالتهاي خاص به عمل آید؛  تحلیل

   خوردگی، تغییر شکل یا فرسایش قطعات تغییر شکل و تغییرات باید بررسی شود(بعنوان مثال ترك  -ب   
  قفل کننده، وضعیت ظاهري سطوح اصطکاکی)؛ 

   هاي راهنما بمنظور مشخص کردن ایمنی، قطعات قفل کننده و ریلدر صورت لزوم از مجموعه ترمز   -پ    
  ها عکس برداري شود.  تغییر شکل یا شکستگی

  محاسبه جرم مجاز   3 - 3 - 3 - ج  
  گواهی ترمز ایمنی  براي یک جرم خاص    1 -  3 - 3 - 3 -ج  

  جرم  مجاز عبارت است از :     
)kg(1) (نیروي ترمز  =     /  16     QP +  

  :که در آن   
1)( QP   = جرم مجاز بر حسب کیلوگرم؛    +

P          =جرم کابین خالی و اجزائی که به آن متکی هستند، یعنی جزئی از کابل هاي  
  ن، و غیره بر حسب کیلوگرم؛ فرمان،  طنابهاي  و یا  زنجیر هاي جبرا            

     Q           =بار اسمی بر حسب کیلوگرم ؛  
  بدست می آید، بر حسب کیلوگرم.  3–2–3– 3-بند جنیروي ترمز   = نیرویی که مطابق 

  مختلف به کار میرود هاي  گواهی ترمز ایمنی که براي  جرم     2 -  3 - 3 - 3 -ج  
  اي  مرحلهتنظیم      1 -  2 -  3 - 3 - 3 - ج  
)(جرم   QP   محاسبه شود.  1- 3-3-3-بند جهاي مذکور در  باید براي هر یک از تنظیم +



  وسته یتنظیم پ     2 – 2 -  3 - 3 - 3 - ج  
و طبق فرمول پیشنهادي براي تنظیم  1-3-3-3-بند ججرم کلی مجاز براي مقادیر حداکثر و حداقل اعمال شدة مذکور در  

  محاسبه شود.  باید ادیر میانیدر مق
  ها  ممکن تنظیم اصالحات        4 – 3 - 3 - ج  
درصد   با مقادیر اعالم شده توسط متقاضی اختالف داشته باشد سایر  20مقادیر بدست آمده تا بیش از  چنانچه در اثناي آزمون 

 انجام شود.   متنظی  اصالح ا می تواند در صورت لزوم با موافقت متقاضی بعد از ه آزمون
ي بزرگتر از مقدار مشخص شده توسط متقاضی باشد جرم  یادآوري :  چنانچه نیروي ترمز به مقدار قابل مالحظه 

- 3- 3- ي کمتر از مقداري خواهد بود که در محاسبه بند ج کلی استفاده شده در هنگام آزمون به مقدار قابل مالحظه
ترمز ایمنی می تواند انرژي الزم را با جرم کل  که میتوان نتیجه گرفتبدست میآید. بنابراین از این آزمایش ن 3-1

  محاسبه شده مستهلک کند. 
  نکات       4 – 3 -ج  

توسط  آسانسور معین اعمال میگردد جرم  اعالم شده هنگامی که موارد مذکور براي یک   -  1  -الف 
 اي و ترمز ایمنی لحظه منی لحظهنصاب  نباید از جرم  مجاز براي ترمز ایمنی (در خصوص ترمز ای

   ؛اي با اثر ضربه گیر) با تنظیمات اعمال شده تجاوز کند
بند در خصوص ترمز ایمنی تدریجی، جرم کلی بیان شده ممکن است با جرم کلی مجاز تعریف شده در   -  2  

مولی در مورد ، بدون توجه به رواداري معاین حالت اختالف داشته باشد. در درصد  ± 7ر5 تا   3-3-3- ج 
  .  رعایت شده استهنگام نصب  9-8- 4 بندالزامات  ،  سطح آنها و غیره هاي راهنما، شرایط ضخامت ریل

  رجوع شود. براي ارزیابی صحت قطعات جوشکاري شده، باید به استانداردهاي مربوطه   -ب   
(تجمع ، قدر کافی امکانپذیر باشدباید بررسی گردد که جابجایی قطعات قفل کننده تحت بدترین شرایط به    -پ  

  رواداریهاي ساخت).
باید بطور مناسبی نگهداري شوند بطوریکه اطمینان حاصل گردد که هنگام عملکرد در  177قطعات اصطکاکی   -ت  

  موقعیت مناسبی می باشند.
نند کشکل فنر عمل می ین موضوع باید بررسی شود که جابجایی قطعاتی که بهادر ترمزهاي ایمنی از نوع تدریجی،    -ث  

  کافی باشد. 
  نوعیآزمون  گواهی 5 – 3 -ج  

  گواهی باید در سه نسخه تنظیم گردد:     1 - 5 - 3 - ج 
  دو نسخه براي متقاضی؛   -الف          
  آزمایشگاه . یک نسخه براي  -ب           

  گواهی باید شامل موارد زیر باشد:     2 - 5 - 3 -ج 
  ؛2-0- بند جبر طبق  یاطالعات  - الف  

  نوع و کاربرد ترمز ایمنی؛  -ب    
  )؛را ببینید (الف) 4- 3- بند جمحدوده جرمهاي کلی مجاز (  -پ    
  سرعت عملکرد گاورنر؛  -ت    
  نوع ریل راهنما؛  -ث    

                                                           
177 - friction parts 



  راهنما؛ ضخامت مجاز تیغه ریل  -ج    
  حداقل پهناي سطح درگیري ؛   -چ    

  موارد زیر :فقط تدریجی در مورد ترمز ایمنی و   
  ریل هاي راهنما (نورد شده، ماشین کاري شده، سنگ زده شده)؛ شرایط سطح  - ح           

  نوع و مشخصات روانکار باید مشخص شود. نحوه روانکاري ریل هاي راهنما . در صورت نیاز به روانکاري،  -خ   
  گاورنر     4 - ج 

  شرایط عمومی   1 - 4 -ج  
  د موارد زیر را به آزمایشگاه اطالع دهد:متقاضی بای 

   ؛توسط گاورنر عمل میکند ترمز ایمنی که نوع یا انواع  - الف  
حداکثر و حداقل سرعت اسمی آسانسورهایی که گاورنر می تواند در آنها مورد استفاده   - ب   

  ؛قرار گیرد
   ؛درگیري اورنر هنگامبرآورد مقدار نیروي کششی ایجاد شده در طناب فوالدي بوسیله گ  -پ  

  پیوست گردد: مدارك زیر باید به درخواست 
نقشه جزئیات و مجموعه مونتاژي که ساختار، عملکرد، مواد بکار رفته، ابعاد و رواداریهاي  قطعات ساختاري را نشان  

  میدهد. 
  

  گاورنر بررسی خصوصیات     2 – 4 -ج  
  هاي آزمون  نمونه    1 - 2 - 4 - ج  
  ي آزمونی که باید به آزمایشگاه ارائه شوند عبارتند از :ها نمونه 

   ؛یک دستگاه گاورنر  - الف    
  در شرایط کارکرد عادي  گاورنر که مورد استفاده در یک نمونه از طناب فوالدي   -ب   
   و با طول مورد نیاز آزمایشگاه ؛بکار می رود،  
  اورنر. گ مجموعه فلکه کششی از نوع بکار رفته براي  -پ     

  آزمون   2 - 2 - 4 - ج  
  روش آزمون    1 -  2 - 2 - 4 - ج   

  موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد : 
  سرعت عملکرد؛  - الف    

که موجب توقف سیستم محرکه میشود. در   1 –10–2–  10– 9بند  عملکرد وسیله ایمنی برقی مذکور در   -ب    
  گردد؛ صورتیکه این وسیله بر روي گاورنر نصب

 درگیر نی که گاورنر که  از حرکت آسانسور تا زما  2 –10–2– 10– 9بند عملکرد وسیله برقی ایمنی مذکور در   -پ   
  ؛است جلوگیري مینماید

  گاورنر، در زمان درگیري. توسط نیروي کششی ایجاد شده در طناب فوالدي    -ت   
  مراحل آزمون     2 -  2 - 2 - 4 -ج  
باید  (ب)2-1- 4- بند جآسانسور ذکر شده در  میاسبا سرعتهاي ظر سرعت عملکرد گاورنر متنا در محدوده آزمون 20حداقل 

  انجام شود. 



  انجام پذیرد.   ختآزمون ها ممکن است بوسیله آزمایشگاه در محل سا  :1یادآوري  
م بهتراست که  اکثر آزمون ها  در باالترین مقادیر محدوده عملکرد انجا:  2یادآوري  

  شوند. 
شتاب مربوط به رسیدن به سرعت ، به منظور حذف اثرات ماند (اینرسی)   :3یادآوري 

  عملکرد گاورنر  حتی االمکان بهتراست که در کمترین مقدار باشد. 
  آزمونه تفسیر نتایج     3 -  2 - 2 - 4 - ج  

در آزمون، سرعتهاي عملکرد باید  20در دورة انجام    1 – 3 - 2 - 2 - 4 -ج   
  باقی بماند.   1 - 2– 10-9بند محدوده ذکر شده در 

می تواند  یادآوري ـ چنانچه سرعت عملکرد خارج از حد مجاز باشد سازنده قطعات 
  سري آزمون جدید انجام شود.  20مجدداً تنظیمات الزمه را انجام داده و 

-2- 4- بندهاي جورد نیاز در هر آزمون مطابق هاي م آزمون، عملکرد دستگاه 20انجام  طیدر     2 – 3 - 2 - 2 - 4 -ج  
  باشد.  2-10-2- 10-9و    1-10- 2-10-9بندهاي باید در محدوده مقرر شده در   (پ)و  (ب) 2-1
 300عملکرد آن ایجاد میشود باید حداقل   نیروي کششی که در طناب توسط گاورنر در هنگام    3 – 3 – 2 – 2 – 4 –ج  

  دیگري که توسط متقاضی مشخص میشود، باشد. نیوتن و یا هر مقدار بیشتر
مشخصات آن در گزارش آزمون ذکر شده است انجام نشده  چنانچه سفارش خاصی بوسیله سازنده که -1یادآوري 

  درجه باشد.  180باشد کمان زاویه درگیري طناب فوالدي با فلکه باید 
مل مینماید باید توجه شود که تغییر شکل دائمی در صورتیکه گاورنر بوسیله قفل کردن طناب فوالدي ع -2 يیادآور

  بوجود نیاید.  طناب فوالدي در 
   نوعی  گواهی آزمون    3 – 4 -ج  
  گواهی باید در سه نسخه تنظیم شود:    1 - 3 - 4 -ج  

  دو نسخه براي متقاضی؛   - الف    
  یک نسخه براي آزمایشگاه.  -ب      

  موارد زیر باشد :گواهی باید حاوي        2 – 3 - 4 -ج 
  ؛2- 0-بند جاطالعاتی براساس   - الف      
  نوع و کاربرد گاورنر؛  -ب       

   گاورنر می تواند در  آسانسور که میاسحداکثر و حداقل سرعتهاي   -پ    
  ؛آنها مورد استفاده قرار گیرد  

  قطر طناب فوالدي بکار رفته و ساختمان آن؛   -ت      
  کششی بکار میرود، حداقل کشش؛  فلکۀ گاورنر با در حالتی که   -ث      

  زمان درگیري   گاورنر در ایجاد شده توسط نیروي کشش در طناب فوالدي  -ج    
  گاورنر .  



  ضربه گیرها   5 -ج  
  شرایط عمومی   1 – 5 –ج 

. موارد زیر باید به را اعالم نماید   جرمهاحداقل و حداکثر سرعت برخورد ،  شامل حداکثرمتقاضی باید دامنۀ استفاده از ضربه گیر 
    :  درخواست ضمیمه شده باشند

مواد بکار رفته، ابعاد و رواداري هاي مربوط به اجزاء  ، جزئیات و نقشه هاي  نشان دهندة ساختمان ، عملکرد - الف
  ساختاري.

ی از میزان جابجایی ضربه در مورد ضربه گیرهاي هیدرولیکی بویژه باز شدن تدریجی جریان مایع باید بصورت تابع
  گیر ارائه شود؛

  مشخصه هاي مایع مورد استفاده. -ب
  نمونه هایی که باید ارائه شوند      2– 5 –ج 

  موارد زیر باید به آزمایشگاه ارائه شوند:
  یک ضربه گیر؛ –الف 
  در مورد ضربه گیرهاي هیدرولیکی، مایع مورد نیاز باید جداگانه ارائه شود. –ب 

  آزمون     3 – 5 –ج 
  کننده انرژي با حرکت برگشتی میرا  هگیرهاي ذخیر ضربه   1 – 3 – 5 –ج 

  آزموننحوة انجام     1 -  1 - 3 - 5 -ج  
ها روي   بعنوان مثال با قرار دادن وزنه ،جرمی که براي فشردن کامل فنر الزم است باید تعیین شود   1 - 1 - 1 - 3 - 5 -ج  

  ضربه گیر.
  است تنها در موارد زیر بکار رود:گیر ممکن  ضربه

  براي سرعتهاي اسمی به سمت پایین :  -الف 
  : راهه ) ( یا یک محدودکنندة یک همحدود کنندشیر براي آسانسورهاي داراي یک  - 1 

   ) الف 1-1-1-4-10بند (ر.ك. به 
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هاي حداکثر و حداقل مورد آزمون قرار گیرند.  هایی  متناظر با جرم ضربه گیر باید بوسیله وزنه        2 - 1 - 1 - 3 - 5 -ج  
حالت سقوط آزاد رها میشوند که در هنگام برخورد به ضربه گیر داراي سرعتی معادل  جرمها باید  از ارتفاعی ب

2067.05, VFo l   باشند.    =
  1گیر و در طول آزمون ثبت گردد . در هیچ زمانی سرعت برگشت بار به سمت باال نباید از  سرعت باید از لحظۀ برخورد با ضربه

  متر بر ثانیه تجاوز کند.
  تجهیزات مورد استفاده      2 - 1 - 3 - 5 - ج 

  تجهیزات مورد استفاده باید داراي شرایط زیر باشند: 
  هایی که  سقوط آزاد میکنند وزنه       1 - 2 -  1 - 3 - 5 -ج  
متناظر با جرم هاي حداقل و حداکثر باشند.  آنها همچنین باید در   6-1-0-جها باید با رواداري هاي مشخص شده در  وزنه 

  امتداد عمودي با حداقل اصطکاك ممکن هدایت گردند.
  تجهیزات ثبت کننده     2 -  2 -  1 - 3 - 5 - ج  
  باشند. 6-1-0-جبا باید مطابق  ، ثبت کننده عالئم تجهیزات رواداریهاي  
  گیري سرعت  اندازه     3 -  2 -  1 - 3 - 5 - ج  
  ثبت شود. اندازه گیري و  6-1- 0- جگیري باید با رواداري  اندازه 
  دماي محیط      3 -  1 - 3 - 5 - ج  
  درجه سلسیوس قرار داشته باشد.+  25و +  15دماي محیط باید بین  
  نصب ضربه گیر      4 – 1 - 3 - 5 -ج  
  ضربه گیر باید مانند شرایط کار معمولی نصب و در محل ثابت شود. 
  هاگیر بعد از آزمون  بررسی شرایط ضربه    5 -  1 - 3 - 5 - ج  
دیدگی نشان دهد و باید بتواند  از ضربه گیر نباید تغییر شکل دائمی یا آسیب بعد از دو آزمون با حداکثر جرم، هیچ قسمتی 

  بصورت عادي عمل نماید.
  گیرهاي مستهلک کنندة انرژي  ضربه    2 - 3 - 5 -ج  
   نحوة انجام آزمون    1 -  2 - 3 - 5 -ج  
ارتفاعی بصورت سقوط آزاد چنان  از  این وزنه ها باید  ،حداکثر و حداقل جرمها آزمایش شود با یضربه گیر باید بوسیله وزنه های 

  رها شوند که در لحظۀ برخورد حداکثر سرعت مجاز را دارا باشند.
خالل سرعت باید حداقل از لحظۀ برخورد وزنه روي ضربه گیر ثبت گردد. شتاب و بازدارندگی  باید بعنوان تابعی از زمان در  

  حرکت وزنه بدست آید.
  گیرهاي هیدرولیک مربوط میشود. براي سایر انواع بصورت مشابه عمل میشود. یادآوري :  این روش به ضربه 
  تجهیزات مورد استفاده     2 -  2 - 3 - 5 -ج  

  تجهیزات باید شرایط زیر را تأمین نمایند:  
  یکنندهایی که  سقوط آزاد م وزنه     1 - 2 - 2 - 3 - 5 -ج 

ا جرم هاي حداقل و حداکثر باشند.  آنها همچنین باید در دارای  6-1-0-جها باید با رواداري هاي مشخص شده در  وزنه   
  امتداد عمودي با حداقل اصطکاك ممکن هدایت گردند.



  تجهیزات ثبت کننده       2 – 2 -  2 - 3 - 5 - ج  
  باشند.   6-1-0-جابق باید مط ، کننده عالئم ثبت تجهیزات رواداریهاي  

 در قالب  باید ، گیري شده بعنوان تابعی از زمان گیري، از جمله وسیله ثبت کننده براي ثبت مقادیر اندازه مجموعه وسایل اندازه  
  هرتز طراحی شود. 1000فرکانس حداقل با یک سیستم 

  گیري سرعت  اندازه  3  - 2 -  2 – 3 - 5 - ج 
ثبت   6-1- 0- ج ها با رواداري مطابق  جابجایی وزنه در طول ها روي ضربه گیر و یا  خورد وزنهسرعت باید حداقل از لحظه بر 

  شود.
  گیري بازدارندگی اندازه    4 - 2 - 2 - 3 - 5 - ج 

، باید حتی االمکان در نزدیکترین نقطه به محور ضربه گیر قرار )را ببینید 1-2-3-5- ج ( گیري در صورت وجود، وسیلۀ اندازه 
  باشد . 6-1-0-جگیري باید  مطابق  . رواداري اندازهگیرد

  گیري زمان اندازه    5 - 2 - 2 - 3 - 5 - ج 
  باشد . 6-1- 0- جگیري باید مطابق  ثانیه باید ثبت شود و رواداري اندازه 0ر01هاي با طول زمانی  پالس 
  دماي محیط     3 – 2 - 3 - 5 - ج  
  لسیوس قرار داشته باشد.درجه س+  25و +  15دماي محیط باید بین  

  گیري شود اندازه 6- 1- 0-جدماي مایع باید با رواداري مطابق 
  نصب ضربه گیر    4 – 2 -  3 - 5 -ج  
  ضربه گیر باید به همان شکل و وضعیت عادي که استفاده میشود، نصب شود. 
   پر کردن ضربه گیر     5 -  2 - 3 - 5 -ج  
  ه تا حدي که مشخص شده پر شود.ضربه گیر باید طبق دستورالعمل سازند 
  بررسی ها     6 -  2 - 3 - 5 -ج  
   بررسی بازدارندگی    1 - 6 -  2 - 3 - 5 -ج  

  ها باید طوري انتخاب شود که سرعت در لحظۀ برخورد مطابق با حداکثر سرعت در درخواست باشد. ارتفاع سقوط آزاد وزنه
  اندارد مطابقت نماید.این است  2-3-4-10بند بازدارندگی باید با شرایط  
  اولین آزمون باید با حداکثر جرم براي بررسی بازدارندگی انجام شود. 
  دومین  آزمون باید با حداقل جرم براي بررسی بازدارندگی انجام شود. 

  بررسی برگشت ضربه گیر به وضعیت عادي     2 - 6 - 2 - 3 - 5 - ج 
باقی بماند. سپس ضربه گیر باید آزاد شده تا به حالت عادي ه فشرد "امالدقیقه ک 5پس از هر آزمون،  ضربه گیر باید بمدت 

  برگردد.
 120در صورتیکه ضربه گیر از نوعی باشد که بوسیله فنر یا نیروي ثقل به حالت عادي برمیگردد، باید حداکثر در مدت زمان  

  به وضعیت اولیه برگردد. "ثانیه کامال
دقیقه فاصله زمانی ایجاد  30باید  ،  دي، جهت برگشت مایع به مخزن و خروج حبابهاي هواقبل از انجام آزمون بازدارندگی بع 

  شود.



  بررسی کاهش مایع    3 -  6 -  2 - 3 - 5 - ج   
دقیقه مورد بررسی  30و بعد از فاصله زمانی   1–6–2– 3–5- ج  بندبازدارندگی مقرر در ن سطح مایع بعد از انجام دو آزمو 

  اندازة سطح مایع براي عملکرد عادي ضربه گیر اطمینان حاصل شود.  از قرار گرفته، تا
  بررسی شرایط ضربه گیر بعد از آزمون ها   4  -  6 - 2 - 3 - 5 - ج   
، هیچ قسمتی از ضربه گیر نباید هیچ گونه تغییر شکل 1- 6-2-3-5-جدر بند  مندرج ه بعد از دو آزمون شتاب کند شوند 

  آن اطمینان حاصل شود. يان داده و باید از عملکرد عادي بعددائمی یا آسیب دیدگی را نش
نحوة عمل در حالتی که نتیجۀآزمون براي جرمهاي موجود در درخواست متقاضی رضایت       7 - 2 -  3 - 5 -ج  

  بخش نمیباشد
باشد، آزمایشگاه وقتی که نتیجۀ آزمون براي حداقل و حداکثر مجموع جرمهاي موجود در درخواست متقاضی رضایت بخش نمی 

  می تواند با توافق متقاضی، محدودة قابل قبول را مشخص نماید.
  ضربه گیرهاي با مشخصه هاي غیر خطی       3 – 3 – 5 –ج 
  روش آزمون    1 – 3 – 3 – 5 –ج 
فاع سقوط آزاد بگونه ضربه گیر با استفاده از اجرام در حال سقوط آزاد مورد آزمون قرار می گیرد.ارت    1 – 1 – 3 – 3 – 5 –ج 

احی شده است و راي انتخاب می شود که در هنگام برخورد به ضربه گیر داراي بیشترین سرعتی گردد که ضربه گیر براي آن ط
  متر بر ثانیه کمتر باشد. 0ر8این سرعت نباید از  

  باید ثبت شود. ارتفاع سقوط ، سرعت ، شتاب و شتاب بازدارندگی از لحظۀ رها شدن وزنه تا زمان توقف آن
جرم تعریف شده باشند. آنها باید بطور عمودي با کمترین حداقل و حداکثرجرم ها باید داراي      2 – 1 – 3 – 3 – 5 –ج 

  باشند. 0رng9هنگام برخورد داراي حداقل شتاب   راصطکاك ممکن هدایت شوند بگونه اي که د
  مورد استفاده  تجهیزات    2 – 3 – 3 – 5 –ج 

  باشند.  4-2-2-3-5-جو   3-2-2-3-5-ج  ، 2-2-2-3-5- جبا تجهیزات باید مطابق 
  درجۀ حرارت محیط    3 – 3 – 3 – 5 –ج 

  درجۀ سانتیگراد قرار داشته باشد.+  25 و  15 دماي محیط باید بین
  مستقر و محکم نمودن ضربه گیر     4 – 3 – 3 – 5 –ج 

  ي نصب میشود قرار گرفته و ثابت شود .دن صورتی که که در استفادة عاضربه گیر باید به هما
  تعداد آزمون ها     5 – 3 – 3 – 5 –ج 

  تعداد سه آزمون در شرایط زیر باید انجام گیرد:
  با بیشترین جرم ؛ –الف 
  با کمترین جرم تعریف شده. –ب 

  شته باشد.دقیقه تأخیر وجود دا 30تا  5بین انجام دو آزمون متوالی باید 
ارتفاع واقعی داده شده توسط متقاضی، نباید درصد  50جرم، مقدار نیروي جابجایی آن به اندازة حداکثربا انجام سه آزمون با 

  تغییر کند . درصد 5بیش از 
  در مورد انجام آزمون با کمترین جرم ، این مورد باید بطور مشابه مورد بررسی قرار گیرد.

  نترل ها ک     6 – 3 – 3 – 5 –ج 
  کنترل شتاب بازدارندگی      1 – 6 – 3 – 3 – 5 –ج 

  باید با الزامات زیر مطابقت داشته باشد:   aشتاب بازدارندگی 



بین داراي باري مطابق موارد موجود در امتوسط شتاب بازدارندگی در حالت سقوط آزاد و در حالی که ک –الف 
متوسط شتاب  بیشتر شود. ng 1نباید از ، سرعت اسمی   درصد   115عتی معادل رمیباشد از س 1-1جدول 

  را ببینید.). 1-( شکل ج مطلق شتاب بازدارندگی محاسبه میشود حداقلبازدارندگی در اولین زمان بین دو 
  طول بکشد. ثانیه  0ر04نباید بیش از     2رng  5 قله هاي شتاب بازدارندگی بیش از -ب 
  
  

  
  
  
  

0t   مطلق)؛ حداقل=  زمان برخورد به ضربه گبر( اولین  
1t   مطلق. حداقل=  دومین  
  

  نمودار شتاب بازدارندگی      1 –شکل  ج 
  کنترل شرایط ضربه گیر بعد از انجام آزمون     2 – 6 – 3 – 3 – 5 –ج 

جرم نباید هیچ گونه تغییر شکل دائمی در آن بوجود آمده باشد و یا خراب شده باشد. شرایط آن  حداکثرزمون با بعد از انجام آ
  باید به گونه اي باشد که عملکرد عادي آن را تضمین نماید.

  روش اجرائی در صورت عدم مطابقت    7 – 3 – 3 – 5 –ج 
مترین جرمهاي اعالم شده در تقاضانامه بدست نیاید ممکن است در صورتی که نتایج آزمون رضایت بخشی با بیشترین و ک

  ن نماید.یفق با متقاضی حدود مورد پذیرش را تعیاآزمایشگاه با تو
  گواهی آزمون نوعی        4 -  5 -ج  
  گواهی باید در سه نسخه تنظیم شود:     1 – 4 -  5 -ج  

  ؛دو نسخه براي متقاضی  - الف    
   .آزمایشگاهیک نسخه براي   -ب      

  گواهی باید موارد زیر را نشان دهد:   2 - 4 -  5 -ج  
  ؛2-0-بند  جاطالعات مندرج در   -الف   



  نوع و کاربرد ضربه گیر؛  -ب    
  ؛ برخوردحداکثر سرعت   -پ    
    حداکثر مجموع جرم؛  -ت    
  ث  ـ حداقل مجموع جرم؛  
  ضربه گیرهاي هیدرولیک.  مشخصات سیال و دماي آن در زمان آزمون در مورد  -ج   

  در مورد ضربه گیرهاي با عملکرد غیر خطی،  شرایط محیطی براي استفاده (دما ، رطوبت ، آلودگی و غیره). –چ 
  مدارهاي ایمنی شامل قطعات الکترونیکی      6 –ج 

ا کنترل هاي عملی توسط براي مدارهاي ایمنی شامل قطعات الکترونیکی، آزمون هاي آزمایشگاهی مورد نیاز میباشند، زیر
  بازرسان در محل غیر ممکن است.

موارد زیر در مورد بردهاي مدار چاپی میباشند. چنانچه یک مدار ایمنی با این روش مونتاژ نشده باشد، مجموعه اي بعنوان مدار 
  معادل آن در نظر گرفته میشود.

  کلیات     1 - 6 -ج
  شخص نماید:متقاضی باید موارد زیر را براي آزمایشگاه م

  شناسه بر روي برد؛ –الف 
  شرایط کاري؛ –ب 
  فهرستی از قطعات استفاده شده؛ –پ 
  طرح و نقشۀ مدار چاپی؛ –ت 
 مورد استفاده در مدار هاي ایمنی؛ 179، عالمت هاي مسیرهاي178طرح و نقشۀ مدارهاي مختلط –ث 
  توصیف عملکرد؛ –ج 
  صورت کاربرد تعاریف ورودي و خروجی برد.داده هاي الکتریکی، شامل نقشۀ سیم کشی و در  –چ 

  نمونه هاي آزمون     2 – 6 –ج 
  موارد زیر باید به آزمایشگاه تحویل داده شوند:

  یک برد مدارچاپی؛ –الف 
  یک برد مدار چاپی خالی(بدون قطعات). –ب 

  آزمون ها    3 – 6 –ج 
  آزمون هاي مکانیکی     1 – 3 – 6 –ج 

آزمون باید در حال کار باشد. طی انجام آزمون و بعد از آن در مدار ایمنی نباید وضعیت و عملکرد غیر  مدار چاپی  در حین انجام
  ایمنی بوجود آید.

  ارتعاش     1 – 1 – 3 – 6 –ج 
  قطعات    فرستندة مدارهاي ایمنی باید تحمل شرایط زیر را داشته باشند:

آزمون  : ارتعاش (سینوسی)  –آزمون ها  -مت دوم: = آزمون هاي محیطی قس 1307 -6استاندارد ملی  –الف 
  ؛ 180C.2جدول 

  هرتز و همچنین :  55تا  10و در بازة فرکانس  ng 5میلیمتر یا 0ر35دورة ارتعاش در هر محور، با دامنۀ  20
       ....181استاندارد ملی –ب 

                                                           
178 - hybrids 
179 - tracks 

  ذكر شده است. EN 60068-2-6رجع اصلي  در اين مورد استاندارد م EN 81-2در استاندارد  - 180



  ترکیبی از :
  ؛ ng30متر بر مجذور ثانیه یا  294قلۀ شتاب  

  میلی ثانیه؛  11مدت پالس  
  متر برثانیه، نیم موج سینوسی.  2ر1تغییر سرعت متناظر با  

نصب شده باشند، آنها بعنوان قسمتهایی از قطعات   182یادآوري : در صورتی که لرزه گیرهایی براي قطعات فرستنده
  فرستنده در نظر گرفته میشوتد.

  ن، فواصل خزشی و هوایی نباید کوچکتر از کمترین مقادیر مورد قبول شده باشند.بعد از انجام آزمو
 ....)  183ضربه (استاندارد ملی    2 – 1 – 3 – 6 - ج 

آزمون هاي ضربه،  به شبیه سازي مواردي میپردازند که در آنها مدار چاپی سقوط میکند که میتوانند موجب خطر قطع قطعات    
  منی شوند.آن و ایجاد وضعیت ناای

  آزمون ها به دو بخش زیر تقسیم میشوند:
  ؛ 184شوك (ضربه) هاي ناپیوسته –الف 
  .185شوك (ضربه) پیوسته –ب 

  برد تحت آزمون باید حداقل الزامات  زیر را برآورده سازد: 
  ضربۀ جزئی    1 – 2 – 1 – 3 – 6  -ج  
  شکل ضربه :       نیمه سینوسی؛ -1
 ؛g   15دامنۀ شتاب :       -2
 میلی ثانیه. 11مدت ضربه :      -3

  شوك پیوسته   2 – 2 – 1 – 3 – 6 -ج  
  ؛ g  10دامنۀ شتاب            -1
  میلی ثانیه: 16مدت ضربه             -2
  ؛  1000± 10تعداد شوك ها     -الف  - 3

  هرتز. 2فرکانس شوك     -ب  
  

 )186 1307-14آزمون هاي حرارت (استاندارد ملی      2 – 3 – 6  -ج 
  درجۀ سلسیوس  (درجه حرارت محیط مربوط به وسایل ایمنی میباشد.). 65محدوده هاي محیط عملکرد  :   بین صفر تا 

  شرایط آزمون:
  برد مدار چاپی باید در وضعیت کارکرد قرار گیرد؛  -          

  برد مدار چاپی باید با ولتاژ اسمی عادي تغذیه شود؛  -               
وسیلۀ ایمنی باید در طی آزمون و بعد از آن کار کند. در صورتی که برد مدار چاپی شامل قطعاتی  بغیـر از مـدارهاي     -

  ایمنی باشد، آنها نیز باید در طی آزمون کار کنند(خراب شدن آنها در نظر گرفته نمیشود.)؛

                                                                                                                                                                                                                       
        مراجعه شود. EN60068-2-27 :  Acceleration and durations of pulse :    table 1به استاندارد بني املللي  استاندارد تدوين اين  تا --181

182 - transmitter elements 
  .مراجعه شود  EN 60068-2-29ارد بني املللي به استاند استانداردتدوين اين تا  -  - 183

184 - partial 
185 - continues 

  . ذكر شده است HD 323.2.14.S2استاندارد     EN-81-2مرجع اصلي اين استاندارد در  -  - 186



درجـۀ سلسـیوس )، انجـام     65ها باید براي درجه حرارت هاي حداقل و حداکثر (صـفر درجـۀ سلسـیوس   و     آزمون  -
  گیرند. 

  ساعت باشد. 4طول  مدت آزمون ها باید حداقل                   
ورد در صورتی که برد مدار چاپی براي محدوده هاي دمایی وسیع تري طراحی شده است، باید در این محدوده ها مـ   - 

  آزمون قرار گیرد.      
  گواهی آزمون نوعی     4 – 6 –ج  

  گواهی باید در سه نسخه تهیه شود، دو نسخه براي متقاضی و یک نسخه براي آزمایشگاه.    1 – 4 – 6 –ج 
  در گواهی نامه باید موارد زیر مشخص شده باشد:      2 – 4 – 6 –ج 

  ؛2-0-بند جاطالعاتی منطبق بر  –الف 
  نوع و کاربرد در مدار؛ - ب

  .....؛   187طراحی براي درجۀ آلودگی بر طبق استاندارد ملی  –پ 
  ولتاژهاي  عملکرد؛ –ت 
  فواصل مدارهاي ایمنی با بقیۀ مدارهاي کنترل بر روي برد. –ث 

یطی عادي یادآوري : آزمون هاي دیگري همانند آزمون رطوبت ، آزمون ضربۀ محیطی و غیره ، با توجه به وضعیت مح
  آسانسورها  آزمون نمیشوند.

  شیر ترکیدگی  و یا  محدود کنندة یک راهه       7 –ج 
  میباشد .  ،» شیر ترکیدگی و یا محدود کنندة یک راهه با قطعات    متحرك مکانیکی« عبارت شیر ترکیدگی در زیر به معنی 

  شرایط عمومی       1 – 7 –ج 
  د شیر ترکیدگی مورد آزمون مشخص نماید: متقاضی باید موارد زیر را در مور

  محدودة جریان ؛ –الف 
  محدودة فشار ؛ –ب 
  محدودة ویسکوزیته ؛ –پ 
  محدودة درجۀ حرارت محیط ؛ –ت 
  روش نصب و محکم کردن ؛ –ث 

  موارد زیر باید به درخواست آزمون الحاق شده باشد:
و تنظـیم و مـواد و ابعـاد و رواداریهـاي شـیر ترکیـدگی و قطعـات            نقشا هاي جزئیات و منتاژ که نشان دهندة ساختار و عملکرد

  ساختاري آن میباشد.
  نمونه هایی که باید تحویل شوند       2 – 7 –ج 

  موارد زیر باید به آزمایشگاه تحویل شوند:
  یک شیر ترکیدگی ؛ –الف 
قرار گیرند، و یا مقـدار کـافی از مـایعی    فهرستی از مایعاتی که میتوانند به همراه شیر ترکیدگی مورد استفاده  –ب 

  مخصوص که باید مورد استفاده قرار گیرد؛
  در صورت نیاز وسایل تبدیل بمنظور تسهیل در انجام آزمون در آزمایشگاه. –پ 

  آزمون      3 – 7 –ج 

                                                           
  .مراجعه شود  IEC 606640-1د بني املللي استاندار به  استاندارد تدوين اين تا  -  - 187



  188شرایط و نصب براي انجام آزمون     1 - 3 - 7 –ج 
گرفته شده نصب شده است ، باید در یک سیستم هیدرولیکی مـورد آزمـون قـرار    شیر ترکیدگی که با روشی که براي آن در نظر 

  گیرد بطوریکه :
  فشار مورد نیاز براي آزمون وابسته به یک جرم باشد؛ -الف
  جریان توسط شیرهاي قابل تنظیم کنترل شود؛ –ب

  می تواند ثبت شود؛ 189فشار قبل از شیر ترکیدگی و پشت آن –پ 
  تغییر دماي محیط شیر ترکیدگی و ویسکوزیتۀ مایع هیدرولیکی وجود دارد.تاًسیساتی بمنظور  –ت 

سیستم باید بگونه اي باشد که جریان در حین انجام آزمون بتواند ثبت شود. بمنظور تعیین مقادیر جریان سیال میتوان با اندازه 
  د، استفاده نمود.گیري موارد دیگري یعنی تعیین سرعت پیستون که از آن میتوان جریان را بدست آور

  تجهیرات اندازه گیري     2 – 3 – 7 –ج 
  ....) را ببینید. 190باشند (استاندارد ملی 6-1- 0-جتجهیرات اندازه گیري باید داراي دقتی مطابق با  

  نحوة انجام آزمون      4  - 7 –ج 
  آزمون باید:
صفر شدن سرعت کابین بروز مینماید  یک شبیه سازي از بروز  عیب  در مجموعۀ لوله کشی که در لحظۀ  -الف 
  باشد؛

  مقاومت شیر ترکیدگی در برابر فشار را ارزیابی نماید.  -ب 
  کشی سازي یک  عیب  در مجموعۀ لوله شبیه    1 - 4 - 7  - ج 

شروع جریان باید از یک وضعیت استاتیک با باز نمودن یک شیر باشد  ،  کشی سازي از یک  عیب  مجموعۀ لوله در شبیه
  .درصد کاهش یابد 10به مقدار کمتر از  ،یش از شیر ترکیدگیپبطوریکه فشار استاتیکی 

  موارد زیر باید به حساب آورده شوند: 
  د.شروا داري شیري که براي بستن به کار میرود باید در دامنۀ جریان اعالم شده قرار داشته با -الف 
  ر دامنۀ ویسکوزیتۀ اعالم شده قرار داشته باشد.به کار میرود باید د نرواداري شیري که براي بست -ب 
  منۀ فشار اعالم شده قرار داشته باشد.ارواداري شیري که براي بستن به کار میرود باید در د -پ 
  رواداري شیري که براي بستن به کار میرود باید در دامنۀ دماي محیط اعالم شده قرار داشته باشد. -ت 

  سازي دست یافت: به این شبیه با انجام دو سري آزمون میتوان
  ویسکوزیته؛ حداقلجریان قابل تنظیم و  حد اقلحرارت محیط،  فشار، بیشینۀ درجه حداکثرماکزیمم با  -الف 
  وسیکوزیته. حداکثرجریان قابل تنظیم و  حداکثردرجه حرارت محیط،  حداقلفشار،  حداقلبا  -ب 

ها باید حداقل ده آزمون انجام  دگی تحت این شرایط، در هر سري از آزمونهاي عملکردي شیر ترکی به منظور ارزیابی رواداري
  گیرد.

  ها روابط بین: در طی انجام آزمون
  ؛جریان و زمان -
  ؛فشار قبل و پشت شیر ترکیدگی و زمان -

  باید ثبت شود.
  اند. نشان داده شده 2 -شکل ج  ها در اي این منحنی هاي نمونه مشخصه

                                                           
188  - test installation 

پيش از شري تركيدگي ، بني سيلندر و شري تركيدگي ميباشد. -   189  
  مراجعه شود.  ISO 6403د بني املللي  استاندار به  استانداردتدوين اين  تا  - 190



  قاومت در برابر فشارم      2 -  4 – 7 –ج 
به منظور بررسی مقاومت شیر ترکیدگی در برابر فشار آن را باید تحت یک آزمون فشار که در آن فشاري معادل پنج برابر فشار 

  .داددقیقه طول بکشد قرار  2ماکزیمم بیش از 
  تفسیر آزمون ها      5 - 7  –ج 
  عملکرد بسته شدن      1 - 5 – 7 –ج 

نشان دهندة آن  1-4- 7 -هاي ثبت شده مطابق ج  برآورده میسازد که منحنی صورتی الزامات این استاندارد راشیر ترکیدگی در 
  باشند که:

  بیشتر نشود؛ 0رs 16از  maxQجریانحد اکثردرصد   جریان) و  100می (سجریان ا بین  0t زمان -الف 
  :براي کاهش جریان به صورت زیر باشد  dt زمان –ب 

  که در آن:
maxQ =    جریان مایع هیدرولیکی بر حسب لیتر در دقیقه؛حد اکثر  

 dt   =  ،زمان ترمز بر حسب ثانیه  
  A    =  ؛ربع ، بر حسب سانتیمتر ممیکندسطح جک، جایی که فشار بر آن عمل  

  طول بکشد.ثانیه  0ر04نباید بیش از   3رSP 5فشار بیش از  -پ 
  شود، عمل نماید.متر بر ثانیه  0ر3شیر ترکیدگی باید قبل از آنکه سرعت مساوي سرعت اسمی به اضافۀ  -ت 

  مقاومت فشار      2 -  5 – 7 –ج 
، دچار هیچگونه 2-4-7-جبا سازد که پس از آزمون فشار، مطابق  ا برآورده میشیر ترکیدگی در صورتی الزامات این استاندارد ر

  خرابی دائمی نشده باشد.
  تنظیم دوباره      3 -  5 – 7 –ج 

هاي فشار افزایش یابند، سازنده مجاز خواهد بود که تنظیم شیر را اصالح  هاي جریان کاهش یابند و یا قله که محدوده در صورتی
  ین تنظیمی می تواند یک سري آزمون دیگر انجام گیرد.نچنماید. پس از 

  گواهی آزمون نوعی     6 - 7  –ج 
گواهی آزمون نوعی باید در سه نسخه تهیه شود، به این معنی که دو نسخه براي متقاضی و یک نسخه براي       1 - 6 - 7 –ج 

  آزمایشگاه.
  گواهی باید موارد زیر را مشخص نماید:      2 -6 -7 -ج 

  ؛2-0-طبق جاطالعاتی بر  -الف 
  ؛نوع و کاربرد شیر ترکیدگی -ب 
  ؛دامنۀ جریان شیر ترکیدگی -پ 
  ؛دامنۀ فشار شیر ترکیدگی -ت 
  ؛هاي هیدرولیکی مورد استفاده دامنۀ ویسکوزیتۀ مایع -ث 
  دامنۀ دماي محیط شیر ترکیدگی. -ج 

    یع هیدرولیکی و فشار که از آن که نشان دهندة رابطۀ بین جریان ما 2-شکل جنموداري مطابق 
  آید، باید به گواهی پیوست شده باشد. بدست می و
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
      0P         فشار قله                                          .  - . - .  - .  -.  - فشار بعد از شیر ترکیدگی

  tزمان                                                     کیجریان مایع هیدرولی 
  sP     ایی یستفشار ا                                             -  -  -  -  -  - از شیر ترکیدگیپیش فشار  

sمساوي سرعت اسمی به اضافۀ یرترکیدگی باید قبل از آنکه سرعت ش - 1
m 3  شود بکار افتد. 0ر  

  جریان مایع هیدرولیکی گذرنده از شیر ترکیدگی و فشار قبل و پشت آن : 2 - شکل ج 
 

  پیوست چ 



  (اطالعاتی)
  هاي راهنما اثبات ریلمحاسبه و 

  191کلیات      1 -  چ
محاسبات ریل راهنما بر اساس مباحث زیر در صورتی که هیچ توزیع بار  1- 1-10ت ظور برآورده نمودن الزامامن به      1 -1 -چ

  ل است.ومورد قببناگردیده و اي مورد نظر نباشد،  ویژه
را  2-2ج در نظر گرفته شده است ( بند غیر یکنواختی  بصورتبر روي سطح کابین  Qاسمی توزیع بار      1 -1 -1 -چ 

  ..)ببینید
هاي راهنما عمل میکنند و نیروي ترمز به طور  که وسایل ایمنی به طور همزمان بر روي ریل شدهفرض       2 -1 - 1 –چ 

  یکسانی توزیع شده است.
  بارها و نیروها      2 - چ 
 و یا ها  طناب, هاي کابین خالی و اجزاء متکی به کابین همانند جک، بخشی از کابل فرمان نقطۀ اثر جرم      1 - 2 –چ 

  در نظر گرفته شود.باید به عنوان مرکز ثقل جرم کابین  ,P,  یعنی نقطۀ  بران (در صورت وجود)ج زنجیرهاي
باید بر روي سه چهارم  2-8مطابق   Qی  باراسم ,»عملکرد وسیلۀ ایمنی«و » استفادة عادي« بار هاي در حالت      2 -2 - چ 

نشان داده  7- مثال چهمانگونه که در  ه باشد, شد وزیعواختی تمساحت کابین که در نامساعدترین موقعیت واقع است، بطور یکن
  شد.

محاسبات باید بر اساس  ,شرایط توزیع دیگري مورد نظر باشد ) 5-2-0با این وجود، در صورتی که بر اساس توافق انجام شده (
  توافق مذکور انجام گیرد.

  از طریق فرمول زیر ارزیابی میشود: , KF کابین شکماننیروي       3 -  2 –چ  
 

 
 که در آن :

 1K    = ؛2-جدول چ مطابق  192ضربه ضریب  
ng      =  متر بر مجذور ثانیه)؛ 9ر8(شتاب سقوط آزاد استاندارد  

P      زنجیرهاي جبران (در صورت و یا  ها  یعنی، بخشی از کابل فرمان، طناب هاي کابین خالی و اجزاء متکی به آن = جرم
  وجود) و غیره برحسب کیلوگرم؛

Q    باراسمی برحسب کیلوگرم؛ =  
n  هاي راهنما. = تعداد ریل  
  باید از طریق فرمول زیر محاسبه شود:  cF - رمز ایمنی تا یوزنۀ تعادل  کمانش نیروي       4 -2 - چ

n
pqgKFیا

n
QqpgKF n

c
n

c
...)..(. 11 =

+
=  

  که در آن:
1K  =   2 -جدول چ مطابق  ضربهضریب،  
ng  =  متر بر مجذور ثانیه)؛ 9ر8(شتاب سقوط آزاد استاندارد  

                                                           
 قسمت اول و  قسمت دوم صادق است.  -EN 81این پیوست  براي استاندارد   - 191

 
192 - impact factor 

n
QPgKF n

K
)(.1 +

=



P  (در صورت وجود) و  زنجیرهاي جبران  /ابین خالی و اجزاء متکی به آن، یعنی بخشی از کابل فرمان، طنابهاهاي ک = جرم
  ؛غیره برحسب کیلوگرم

Q ؛= باراسمی برحسب کیلوگرم  
q   ؛بین میباشدباراسمی یا جرم کا هها ب وزن وزنه مقدار = ضریب تعادل که نشان دهندة  
n = هاي راهنما. تعداد ریل  
   ,SFدر مدت بارگیري یا تخلیۀ کابین فرض میشود که نیروي روي درگاه       5 - 2 –چ 

  بر روي درگاه ورودي کابین متمرکز است.
  مقدار نیروي روي درگاه باید:

QgF nS   در امالك خصوصی، kg 2500براي آسانسورهاي با باراسمی کمتر از           =4,0..
  ؛ها و غیره ها، بیمارستان اداري، هتلساختمانهاي                                

QgF nS   ؛یا بیشتر kg 2500براي آسانسورهاي با بارهاي اسمی            =6,0..
QgF nS   در حالتی یا بیشتر  kg 2500اي آسانسورهاي با بارهاي اسمی بر       193 =85,0..

  شود. راك انجام میتبارگیري توسط لیف هک                              
هاي داراي بیش از یک ورودي، نیاز است که  براي اعمال نیرو بر روي درگاه، کابین باید خالی در نظر گرفته شود. در مورد کابین

  ها اعمال شود. ترین ورودي اه بحرانینیرو بر روي درگ
  :آیند با در نظر گرفتن موارد زیر بدست می ,Gنیروهاي ناشی از هدایت نمودن وزنۀ تعادل      6 -2 -چ 

  ؛نقطه اثر جرم -
  ، و سیستم آویز -
  رار گرفته باشند یا نباشند.زنجیرهاي جبران (در صورت وجود)، تحت کشش ق و یاها  نیروهاي ناشی از طناب -

  عدم تطابق نقطۀ تقارن ,شودمیکه از نقطۀ تقارن آویزان  و هدایت  بر روي یک وزنۀ تعادل
  درصد  از عمق، باید به حساب آورده شود. 10درصد  از عرض و 5و مرکز جرم آن به اندازة حداقل 

  ,M کمکی متصل به ریل راهنما نیروهاي وارد بر هر ریل راهنما ناشی از تجهیزات      7 - 2 -چ 
  در داخل چاه. 194مستقر ها یا تجهیزات باید در نظر گرفته شوند، بجز براي گاورنرها و قسمتهاي وابسته به آن، سویچ

خارج از ساختمان قرار    دارند و اي کاملی نه در مورد آسانسورهایی که دیوارWL بارهاي ناشی از وزش باد      8 - 2 - چ 
  .تعیین میشود  , )5-2- 0(انجام میگیرد  با طراح ساختمان که   یمیگیرند صادق است و با توجه به مذاکرات

  يهاي بار حالت      3 -چ
  .نشان داده شده 1-جدول چ ، که باید در نظر گرفته شوند در يهاي بار بارها و نیروها و حالت      1 - 3 –چ 
 
  

  هاي باري متفاوت باید در نظر گرفته شوند. : بارها و نیروهایی که در حالت 1-جدول چ 
  

WL
 

M KFیا cF SF G Q P  باري حالتهاي ونیروها بارها 

 عادي استفاده  حرکتحال  در  + + + - - + +

                                                           
یھ جركھ بر اساس ت بدست آمده است , لیفتراكو نصف وزن  Q 6/0 از  0/ 85عدد  -  193
)ANSI  كالسC26/0+  5/0*  5/0= ( 85/0ست, ) بزرگتر از نصف باراسمي نی(. 

 
194 - positioning  equipment 



   تخلیه+  بارگیري  + - - + - + +
 

یا  ایمنی وسایل  + + + - + + -
 مشابه

 وسیله عملکرد
 ایمنی

 ترکیدگی شیر  + + -  - - + -
  

 يترین حالت بار ارائۀ محاسبات مربوط به بحرانیفقط ون اولیه، در مورد مدارك مورد نظر براي بررسی و آزم     2 – 3 –چ 
  کافی میباشد.

  ضربهضرایب       4 - چ 
  عملکرد وسیلۀ ایمنی      1 - 4 – چ

  ، بستگی به نوع وسیلۀ ایمنی دارد.1Kاز عملکرد وسیلۀ ایمنی ،  ناشی ضربهضریب 
  کابین      2 -4  -چ 

QP(حرکت عمودي جرمهاي کابین » استفادة عادي، در حال حرکت«  يدر حالت بار ضرب شود تا  2Kۀباید در ضریب ضرب )+
  ترمزهاي سخت ناشی از فعال شدن وسیلۀ ایمنی برقی و یا قطع شدن تصادفی منبع نیروي محرکه، در نظر گرفته شوند.

  195دلوزنۀ تعا     3 - 4 -چ
ضرب  3K ضربهاند باید در ضریب  مشخص شده 6-2-چهمانگونه که در ي وزنۀ تعادل هاي راهنما نیروهاي اعمالی به ریل

ر گرفته متوقف میشود، در نظ ng 1شوند تا باال و پایین پریدن وزنۀ تعادل در هنگامی که کابین با شتاب بازدارندگی بیش از 
  شود.
  ضربهیر ضرایب دمقا      4 - 4 –چ 

  قید شده است. 2 -جدول چ  در ضربه مقادیر ضرایب 
 
  
  
  
  
  
  

  : ضرایب برخورد 2 -جدول چ 
  

  مقدار  ضریب ضربه  برخورد در اثر
  عملکرد ترمز ایمنی لحظه اي 

  یا ترمز ایمنی گیره اي در صورتیکه ، هیچکدام از نوع غلتکی نباشند.
   

  
  
5  

                                                           
195 - counter weight or balancing weight 



  عملکرد ترمز ایمنی لحظه اي
  یا ترمز ایمنی گیره اي ، هر دو نوع غلتکی 
  یا وسیله پاول مجهز به ضربه گیر نوع ذخیره ساز انرژي  

  یا ضربه گیر نوع ذخیره ساز انرژي

  
  
   

  
1K  

  

  
  
3  

  عملکرد ترمز ایمنی تدریجی
  یا ترمز ایمنی گیره اي تدریجی  و 
  کننده  کپاول با ضربه گیر نوع  مستهلیا وسیله  و

  انرژي مستهلک کنندة یا ضربه گیر نوع 

  
  
2  

  2  شیر ترکیدگی

  1و  2K  2  در حال حرکت
  )3K   )…()1  قطعات  کمکی 

  این مقدار باید توسط سازنده در طی نصب واقعی تعیین شود. :)1یادآوري (

  
  محاسبات     5 - چ 
  دامنۀ محاسبه      1 -5 -چ 

  هاي خمشی باید تعیین شود. هاي راهنما با احتساب تنش ابعاد ریل
هاي خمشی و کمانشی تعیین  هاي راهنما عمل خواهند نمود، این ابعاد با احتساب تنش در مواردي که وسایل ایمنی بر روي ریل

  میشوند.
هاي کششی باید به  هاي کمانشی، تنش (که بر باالي چاه محکم میشوند) به جاي تنشاي نوع آویزان مهاي راهن رد ریلدر مو

  حساب آورده شوند.
  هاي خمشی تنش      2 -5 -چ
  :وابسته به    1 - 2 -5 -چ

  ؛م آویز کابین و وزنۀ تعادلتسسی -
  ؛هاي راهنماي کابین، وزنۀ تعادل موقعیت ریل -
  ؛بار و توزیع آن در کابین -

  هاي راهنما میشوند. هاي خمشی بر روي ریل رده از طرف کفشک باعث ایجاد تنشنیروهاي وا
  ) میتوان فرض نمود که:1-شکل چیل راهنما (ر ختلفبراي محاسبۀ تنشهاي خمشی در محورهاي م     2 -2 -5 -چ 

   ؛میباشد  l ه هایی بطول دارندة قابل انعطاف در فاصل ریل راهنما یک تیر پیوسته با نقاط نگه -
  ؛مجاور اثر مینماید ههايدر وسط فاصله نگاهدارند یخمشتنش نیروهاي بوجود آورندة  دینبرآ -
  هاي خمشی بر روي محور خنثی مقطع عمودي ریل راهنما اثر مینمایند. مانم -
  محور مقطع اعمال میشوند، از طریق فرمول زیر انجام میگیرد:از نیروهایی که به طور عمودي بر روي  , ms تنش خمشی ارزیابی

  با 

16
..3 lF

M b
m =  

 ms   =    ؛خمشی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربعتنش  



mM   =   ؛مان خمشی برحسب نیوتن در میلیمترم  
  W   =   ؛طح مقطع عرضی بر حسب میلیمتر مکعبمدول س  
  bF   =   هاي متفاوت  هاي راهنما درحاالت انب کفشکجنیروي اعمالی به ریل راهنما از  

  ؛برحسب نیوتن, باري             
l  هاي ریل راهنما بر حسب میلیمتر فاصله بین براکت =  حداکثر.  
هاي راهنما نسبت به  رد در حالت باري (استفادة عادي، بارگیري) صادق نمیباشد، بشرطی که موقعیت نسبی کفشکاین مو

  هاي ریل راهنما در نظر گرفته شده باشد. نگهدارنده
  هاي خمشی در محورهاي مختلف با در نظر گرفتن مقطع ریل راهنما باید ترکیب شوند. تنش       3 - 2 -5 -چ

 ، و عالوه بر آن از تنشفته) مورد استفاده قرار گرminyWو  minxW(به ترتیب ها  مقادیر معمولی جدول   yWو   xWچنانچه براي 
ود که در کدام لبۀ خارجی از مقطع ریل هاي مجاز بیشتر نشوند، اثبات بیشتري ضرورت ندارد. در غیر اینصورت باید تحلیل ش

  هاي کششی بیشترین مقدار خود را دارند. راهنما تنش
هاي راهنما در  در صورتیکه از بیش از دو ریل راهنما استفاده شده باشد، فرض توزیع یکسان نیروها بین ریل      4 - 2 -5 -چ

  ها یکسان باشند. صورتی مجاز میباشد که مقطع
استفاده شده باشد میتوان فرض نمود که کل نیروي  2-2-8-9یک ترمز ایمنی مطابق  از در صورتیکه از بیش       5 - 2 -5 -چ

  ترمز بطور یکسانی بین ترمزهاي ایمنی توزیع شده است.
در حالتی که ترمزهاي ایمنی عمودي چندتایی بر روي یک ریل راهنما اثر مینمایند، باید فرض شود که      1 - 5 -2 -5 -چ 

  نیروي ترمز یک ریل راهنما در یک نقطه اعمال میشود.
-در حالتی که ترمزهاي ایمنی افقی چندتایی وجود دارند، نیروي ترمزي در یک ریل راهنما باید مطابق چ      2 -5 - 2– 5 -چ
  باشد. 4-2-و چ 2-3

  کمانش     3 – 5 –چ 
  :باید انجام گیرد فرمول زیرو با استفاده از » اومگا«تعیین تنشهاي کمانشی از طریق روش 

  که در آن:
 Ks=  ؛تنش کمانشی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  

  KF  = ؛ببینید را  3-2-چ  ,نیروي کمانش بر روي یک ریل راهنماي کابین برحسب نیوتن  
          cF  = ؛را ببینید 4-2-چ  یوتن،نر روي یک ریل راهنماي وزنۀ تعادل برحسب نیروي کمانشی ب  
  3K  =  ؛را ببینید 2-جدول چ ، ضربهضریب  
  M  نیروي ناشی از تجهیزات کمکی در یک ریل راهنما برحسب نیوتن؛ =  
           A   مربع؛ ع یک ریل راهنما بر حسب میلیمتر= سطح مقط  
           w  =    اومگا « مقدار«.  

  هاي زیر بدست آید، با: اي داده شده است و یا میتواند با استفاده از چند جمله   4-و چ  3-چ  هاي جدولدر  wمقدار 

i
lk=l llkو                        =             

 که در آن:               
l   =  ؛196ضریب الغري  
Kl   =  ؛ول کمانش برحسب میلیمترط  
 i     = ؛شعاع ژیراسیون برحسب میلیمتر حداقل  

                                                           
196 - slendness 



l     = ؛هاي ریل برحسب میلیمتر له بین براکتفاص حداکثر  
:2370براي فوالد با تنش کششی  mm

NRm =  
 

        6020 ££ l :                    =                 1.00012920,0 89,1 +l  
        8560 £< l :                    =                 1.00004627,0 14,2 +l  
        11585 £< l :                  =                  04,1.00001711,0 35,2 +l  
        250115 £lp :                =                 00,2.00016887,0 l  

:2520براي فوالد با تنش کششی  mm
NRm =  

         5020 ££ l   :                   =        021,1.0000824,0 06.2 +l       
         7050 £< l  :                    =         05,100001895,0 41.2 +l             
         8970 £< l  :                    =         03,1.00002447,0 36.2 +l  
         25089 £< l :                   =         00,2.000025330,0 l  

22بین   mRبراي فوالد با تنش کشی » اومگا « تعیین مقادیر 370520 mm
N

mm
N  

  باید از فرمول زیر استفاده شود:

( ) 370
370520 370.

370520
w

ww
w +úû

ù
êë
é -

-
-

= mR R  
  براي مواد فلزي سخت دیگر باید توسط سازنده اعالم شود.» اومگا « ر مقادی
  هاي کمانشی و خمشی ترکیب تنش     4 -5 -چ

  :انجام گیرد زیر هاي ترکیب تنشهاي کمانشی و خمشی باید با استفاده از فرمول
permyxm                                      خمشی  هاي  تنش ssss £+=                          

Permخمش                                      فشردگی و
c

m A
MKF

sss £
+

+=
.3  

یا         

 Perm
c

m A
MKF

sss £
+

+=
.3         

کماش وخمش    
permmkc ssss £+= .9/0  

که در آن:     
 ms=  ؛تنش خمشی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  

 xs  =  تنش خمشی در محورx ؛برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  
 ys   ؛برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  yتنش خمشی در محور   =  

 perms؛را ببینید 1- 2- 1-10برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  197= تنش مجاز  
 ks= ؛تنش کمانشی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  

 kF؛را ببینید 3-2-= نیروي کمانشی به روي یک ریل راهنماي کابین برحسب نیوتن، چ  
 cF؛ببنید را  4- 2- حسب نیوتن، چ ر= نیروي کمانش بر روي یک ریل راهنماي وزنۀ تعادل ب  

3K  ؛را ببینید 2-= ضریب ضربۀ برخورد، جدول چ  
 M؛= نیرو در یک ریل راهنما در اثر تجهیزات کمکی برحسب نیوتن  

A؛= سطح مقطع یک ریل راهنما برحسب میلیمتر مربع  
                                                           

197 - permissible stress 



  خمش فالنج     5 -5 -چ 
  خمش فالنج باید در نظر گرفته شود.

  :شکل فرمول زیر باید مورد استفاده قرار گیرد Tهاي راهنماي  اي ریلبر

2

.85,1
c

F x
F =s                            perms£  

  :که در آن
Fs   =  ؛تنش خمشی  موضعی فالنج برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع  
 xF     =؛نیروي وارده بر فالنج توسط یک کفشک راهنما برحسب نیوتن  
      c  ؛را ببینید 1-شکل چه به تیغه برحسب میلیمتر ی= عرض قسمت اتصال دهنده پا  

 perms تنش مجاز برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع =.  
ذکر   7 -دربند چ  هطبوهاي مر هاي بار کابین و فرمول حالتهاي تعلیق و  هایی از نحوة هدایت، وضعیت مثال      6 -5 -چ 

  گردید.

  
 : محور ریل راهنما1-شکل چ

2mmبراي فوالد با تنش کشی  lمربوط به  w: مقدار 4 –جدول چ 
N 520  

l  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  l  
20  
30  
40  

   1ر06
  1ر11
  1ر19

  1ر06
  1ر12
  1ر19

  1ر07
  1ر12
  1ر20

  1ر07
  1ر13
  1ر21

  1ر08
  1ر14
  1ر22

  1ر08
  1ر15
  1ر23

  1ر09
  1ر15
  1ر24

  1ر09
  1ر16
  1ر25

1ر10  
1ر17  
1ر26  

  1ر11
  1ر18
  1ر27

20  
30  
40  

50  
60  
70  
80  
90  

  1ر28
  1ر41
  1ر58
  1ر79
  2ر05

  1ر30
  1ر43
  1ر60
  1ر81
  2ر10

  1ر31
  1ر44
  1ر62
  1ر83
  2ر10

  1ر32
  1ر46
  1ر64
  1ر86
  2ر19

  1ر33
  1ر48
  1ر66
  1ر88
  2ر24

  1ر35
  1ر49
  1ر68
  1ر91
  2ر29

  1ر36
  1ر51
  1ر70
  1ر93
  2ر33

  1ر37
  1ر53
  1ر72
  1ر95
  2ر38

  1ر39
  1ر54
  1ر74
  1ر98
  1ر43

  

  1ر40
  1ر56
  1ر77
  2ر01
  2ر48

  

50  
60  
70  
80  
90  
  

100  
110  
120  
130  

  2ر53
  3ر06
  3ر65

  2ر58
  3ر12
  3ر71

  2ر64
  3ر18
  3ر77

  2ر69
  3ر23
  3ر83

  2ر74
  3ر29
  3ر89

  2ر79
  3ر35
  3ر96

  2ر85
  3ر41
  4ر02

  2ر90
  3ر47
  4ر09

  2ر95
  3ر53
  4ر15

  3ر01
  3ر59
  4ر22

100  
110  
120  
130  



  4ر28  140
  4ر96

  

  4ر35
  5ر04

  

  4ر41
  5ر11

  

  4ر48
  5ر18

  

  4ر55
  5ر25

  

  4ر62
  5ر33

  

  4ر69
  5ر40

  

  4ر75
  5ر47

  

  4ر82
  5ر55

  

  4ر89
  5ر62

  

140  

150  
160  
170  
180  
190  

  5ر70
  6ر48
  7ر32
  8ر21
  9ر14

  

  5ر78
  6ر57
  7ر41
  8ر30
  9ر24

  

  5ر85
  6ر65
  7ر49
  8ر39
  9ر34

  

  5ر93
  6ر73
  7ر58
  8ر48
  9ر44

  

  6ر01
  6ر81
  7ر67
  8ر58
  9ر53

  

  6ر09
  6ر90
  7ر76
  8ر67
  9ر63

  

  6ر16
  6ر98
  7ر85
  8ر76
  9ر73

  

  6ر24
  7ر06
  7ر94
  8ر86
  9ر83

  

  6ر32
  7ر15
  8ر03
  8ر95
  9ر93

  

  6ر40
  7ر23
  8ر12
  9ر05
  10ر03

  

150  
160  
170  
180  
190  

200  
210  
220  
230  
240  
250  

  10ر13
  11ر17
  12ر26
  13ر40
  14ر59
  15ر83

  

  10ر23
  11ر28
  12ر37
  13ر52
  14ر71

  

  10ر34
  11ر38
  12ر48
  13ر63
  14ر83

  

  10ر44
  11ر49
  12ر60
  13ر75
  14ر96

  

  10ر54
  11ر60
  12ر71
  13ر87
  15ر08

  

  10ر65
  11ر71
  12ر82
  13ر99
  15ر20

  
  

  10ر75
  11ر82
  12ر94
  14ر11
  15ر33

  

  10ر85
  11ر93
  13ر05
  14ر23
  15ر45

  

  10ر96
  12ر04
  13ر17
  14ر35
  15ر58

  

  11ر06
  12ر15
  13ر28
  14ر47
  15ر71

  

200  
210  
220  
230  
240  
  

  
2mmبراي فوالد با تنش کشی  lمربوط به  w: مقدار 3 -جدول چ 

N 370  

l  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  l 
20  
30  

40  

  1ر04
  1ر08
  1ر14

  

  1ر04
  1ر09
  1ر14

  

  1ر04
  1ر09
  1ر15

  

  1ر05
  1ر10
  1ر16

  

  1ر05
  1ر10
  1ر16

  

  1ر06
  1ر11
  1ر17

  

  1ر06
  1ر11
  1ر18

  

  1ر07
  1ر12
  1ر19

  

  1ر07
  1ر13
  1ر19

  

  1ر08
  1ر13
  1ر20

  

20  
30  
40  

50  
60  
70  
80  
90  

  1ر21
  1ر30
  1ر41
  1ر55
  1ر71

  

  1ر22
  1ر31
  1ر42
  1ر56
  1ر73

  

  1ر23
  1ر32
  1ر44
  1ر58
  1ر74

  

  1ر23
  1ر33
  1ر45
  1ر59
  1ر76

  

  1ر24
  1ر34
  1ر46
  1ر61
  1ر78

  

  1ر25
  1ر35
  1ر48
  1ر62
  1ر80

  
  

  1ر26
  1ر36
  1ر49
  1ر64
  1ر82

  

  1ر27
  1ر37
  1ر50
  1ر66
  1ر84

  

  1ر28
  1ر39
  1ر52
  1ر68
  1ر86

  

  1ر29
  1ر40
  1ر53
  1ر69
  1ر88

  

50  
60  
70  
80  
90  

100  
110  
120  
130  
140  

  1ر90
  2ر11
  2ر43
  2ر85
  3ر31

  

  1ر92
  2ر14
  2ر47
  2ر90
  3ر36

  

  1ر94
  2ر16
  2ر51
  2ر94
  3ر41

  

  1ر96
  2ر18
  2ر55
  2ر99
  3ر45

  

  1ر98
  2ر21
  2ر60
  3ر03
  3ر50

  

  2و00
  2ر23
  2ر64
  3ر08
  3ر55

  

  2ر02
  2ر27
  2ر68
  3ر12
  3ر60

  

  2ر05
  2ر31
  2ر72
  3ر17
  3ر65

  

  2ر07
  2ر35
  2ر77
  3ر22
  3ر70

  

  2ر09
  2ر39
  2ر81
  3ر26
  3ر75

  

100  
110  
120  
130  
140  

150  
160  
170  
180  
190  

  3ر80
  4ر32
  4ر88
  5ر47
  6ر10

  

  3ر85
  4ر38
  4ر94
  5ر53
  6ر16

  

  3ر90
  4ر43
  5ر00
  5ر59
  6ر23

  

  3ر95
  4ر49
  5ر05
  5ر66
  6ر29

  

  4ر00
  4ر54
  5ر11
  5ر72
  6ر36

  

  4ر06
  4ر60
  5ر17
  5ر78
  6ر42

  

  4ر11
  4ر65
  5ر23
  5ر84
  6ر49

  

  4ر16
  4ر71
  5ر29
  5ر91
  6ر55

  

  4ر22
  4ر77
  5ر35
  5ر97
  6ر62

  

  4ر27
  4ر82
  5ر41
  6ر03
  6ر69

  

150  
160  
170  
180  
190  



200  
210  
220  
230  
240  

  6ر75
  7ر45
  8ر17
  8ر93
  9ر73

  
  

  6ر82
  7ر52
  8ر25
  9ر01
  9ر81

  

  6ر89
  7ر59
  8ر32
  9ر09
  9ر89

  

  6ر96
  7ر66
  8ر40
  9ر17
  9ر97

  

  7ر03
  7ر73
  8ر47
  9ر25

  10ر05
  

  7ر10
  7ر81
  8ر55
  9ر33
  10ر14

  

  7ر17
  7ر88
  8ر63
  9ر41
  10ر22

  

  7ر24
  7ر95
  8ر70
  9ر49
  10ر30

  

  7ر31
  8ر03
  8ر78
  9ر57
  10ر39

  

  7ر38
  8ر10
  8ر86
  9ر65
  10ر47

  

200  
210  
220  
230  
240  

                      10ر55  250
  

  
  

  خیزها      7 -5 -چ 
  بدست آیند: محاسبه وهاي زیر باید از فرمول خیزها 
     y – yراهنما  سطح 

x

y
y IE

lF
..48

.
7,0

3

=d                   

  x – xراهنما  سطح 

y

x
y IE

lF
..48

.7,0
3

=d  

  که در آن
  xd خیز در محور =x؛، بر حسب میلیمتر  

 yd خیز در محور =y ؛، برحسب میلیمتر  
 xF نیروي نگهدارنده در محور =xبرحسب نیوتن؛ ،  
 yF=   نیروي نگهدارنده در محورy, برحسب نیوتن؛  
  l   = نیوتن؛هاي راهنما، برحسب  راکتببیشترین فاصلۀ بین  

  E   =؛دول کشسانی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربعم  
 xI   برحسب میلیمتر بتوان چهار ؛ xمحور ح سط اینرسی مان دومم =  
  yI =محور  سطحی نرسمان دوم ایمy برحسب میلیمتر بتوان چهار ؛  

  مجاز يخیزها   6 -چ 
  اند. بیان شده 2-2-1-10شکل در  Tهاي راهنماي با مقطع  مجاز ریلي خیزها 

  نمایند.را برآورده  1-1-10د ناي محدود شوند که  الزامات ب بگونه شکل، باید Tاز  بغیرهاي راهنما با مقاطع  ریل يهازیخ
هاي راهنما نباید  الزامات  و مستقیمی ریل ظاهر میشود هاي راهنما کفشک که در ها  ترکیب خیزهاي مجاز با خیزهاي براکت

  د.متأثر کنرا  1-1- 10
  مثالهایی از روش محاسبه      7 - چ 
  هاي راهنما مورد استفاده قرار میگیرند. سبۀ ریلهاي زیر براي تشریح محا مثال

مختصات کارتزین براي تمامی موارد هندسی ممکن مورد استفاده قرار سیستم  کی نمادهاي زیر در یک الگوریتم کامپیوتري با
  د.نمیگیر

  نمادهاي زیر براي ابعاد آسانسور مورد استفاده قرار میگیرند:
 xD              اندازة کابین در راستاي محور =x ؛، عمق کابین  



 yD              اندازة کابین در راستاي محور =y ؛، عرض کابین  
 cc yx   ؛نسبت به محور مختصات مقطع ریل راهنما (C)= موقعیت مرکز کابین          ,
 ss yx   ؛نسبت به محور مختصات مقطع ریل راهنما (S) مرکز آویز= موقعیت          ,

pp yx   ؛نسبت به محور مختصات مقطع ریل راهنما (P) جرم = موقعیت مرکز         ,
cppc yx   ؛(C)نسبت به مرکز کابین  (P)کابین  جرم= موقعیت مرکز        ,

    S            ؛کز آویز کابین= مر  
    C            ؛= مرکز کابین  

       P         ؛= مرکز جرم کابین  
 Q              ؛= مرکز جرم باراسمی  

  ؛= جهت بارگذاري      
  ؛ 1 , 2 , 3 , 4مرکز درهاي کابین =   1 , 2 , 3 , 4
 ii xy ,    ؛ابین= موقعیت درب ک          

     n            ؛= تعداد ریلهاي راهنما  
              h   ؛= فاصلۀ بین کفشکهاي راهنماي کابین  

 QQ xy ,   ؛، نسبت به محور مختصات ریل راهنما(Q)= موقعیت باراسمی          
 caca xy ,   .yو  xدر راستاي  (Q)و باراسمی  (C)= فاصله بین مرکز کابین        

  

  
 
 

  



 
 
 
 

 ساختار عمومی       1 – 7 -چ 
  منییعملکرد ترمز ا     1 – 1 – 7 –چ  
  تنش خمشی      1 - 1 -1 -7 -چ  

   ناشی از نیروي هدایت کننده:  Yل راهنما نسبت به محوریجاد شده در ریتنش خمشی ا -الف 
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 ناشی از نیروي هدایت کننده: X ل راهنما نسبت به محوریجاد شده در ریتنش خمشی ا -ب 
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  توزیع بار
 Xنسبت به محور  1حالت 

  
  

 Yنسبت به محور  2حالت 

  



  
  کمانش      2 – 1 – 1 – 7 –چ 

                 
A

MkFk
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).(.1 +
=  

  198 مرکبتنش    3  – 1 – 1 – 7 –چ 
     perms£                     YXm sss +=   
    perms£           

A
MkFk

m
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+= ss    
 perms£                mkc sss .9,0+= 

     199خمش فالنج      4 – 1 - 1 – 7 –چ  
                        perms£                      2

.85,1
c
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F =s  

     200خیزها      5 – 1 – 1 – 7 –چ 
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  در حالت حرکت    ي ,استفاده  عاد      2  – 1 – 7 –چ 
  تنش خمشی   1 – 2 – 1 – 7 –چ 

   ناشی از نیروي هدایت کننده:  Yل راهنما نسبت به محوریجاد شده در ریتنش خمشی ا -الف 
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 ناشی از نیروي هدایت کننده: X ل راهنما نسبت به محوریجاد شده در ریتنش خمشی ا -ب 

                                                           
mperm. درصورتی که   ببينيد را 1- 1-1-7-چ ,صادق می باشند 2و  1ی بار توزيع ن فرمول ها برای هر دو حالت يا - 198 ss p در  3- 2-5-موارد  مذکور در چ

  د.    ري تواند مورد استفاده قرار گميراهنما  ريلابعاد  حداقلحالت 
  صادق است. 1-1-1-7-باری مذکور در چتوزيع  ن فرموهلا برای هر دو حالتيا  -  199  
  صادق است.   1-1-1- 7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  200 
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  ) ینیدرا بب 1- 1-1- 7-(چ Xت به محور نسب 1حالت           بار : یعتوز
  د )ینیرا بب 1- 1-1- 7-(چ Yنسبت به محور  2حالت                          

  کمانش       2 –  2 – 1 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا ,در استفاده عادي 

  
  201 مرکبتنش     3 -  2 – 1 – 7 –چ 

perms£                  YXm sss +=   
    perms£                

A
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     202خمش فالنج      4 – 2 -  1 – 7 –چ 
                        perms£                  2
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     203خیزها     5 – 2 – 1 – 7 –چ 
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  در حالت بارگیري   ,  استفاده  عادي      3 – 1 – 7 –چ 

  

                                                           
  
mperm. درصورتی که   صادق ميباشد  1-2-1- 7-باری  چتوزيع ن فرمول ها برای هر دو حالت يا - 201  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-موارد  مذکور در چ 

  د.    ري گ  تواند مورد استفاده قرارميراهنما  ريلابعاد 
   صادق است.  1-1- 1-7-باری مذکور در چ توزيع  ن فرموهلا برای هر دو حالتيا -  202

  صادق است.   1-1- 1-7-باری مذکور در چ توزيع  ن فرموهلا برای هر دو حالتيا -  203 



  
  

  تنش خمشی   1 – 3 – 1 – 7 –چ 
  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیشی اخم تنش - الف
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 از نیروي هدایت کننده: ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب
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  کمانش         2 – 3 –  1 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا ,در استفاده عادي 

  204 مرکبتنش     3 -  3 – 1 – 7 –چ 
     perms£               YXm sss +=   
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  ت می شودین شده و هدایزاکه بطور مرکزي آو ینیکاب     2 – 7 –چ 

                                                           
mpermدرصورتی که     -204   ss p د.    ري تواند مورد استفاده قرار گمياهنما ر  ريلابعاد  لحد اقدر حالت  3-2-5-موارد  مذکور در چ  



  منییعملکرد ترمز ا       1 – 2 – 7 –چ 
  شی خمتنش       1 - 1 – 2 – 7 –چ  

  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 ننده:از نیروي هدایت ک ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب
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  ع باريیتوز
    Xنسبت به محور  1حالت    

 

 
  

میگیرد که در این حالت محور تقارن بار بر روي  قرار Xبر محور  Q ,ک طرف می باشدیدر  Qو    Pقرار گرفتن   , ن حالتیبدتر
  .منطبق میباشد Xمحور 

  
   Yنسبت به محور  2حالت 

  



  
  

  منطبق میباشد.  Yدر این حالت محور تقارن بار بر روي محور 
  کمانش      2 – 1 – 2 – 7 –چ 

            
A

MkFk
k

w
s

)..( 3+
=                       ,                       

2
).(.1 PQgk

F n
k

+
=  

  205مرکبتنش     3  – 1 – 2 – 7 –چ 
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  در حالت حرکت    , استفاده  عادي      2  – 2 – 7 –چ 
  تنش خمشی   1 – 2 – 2 – 7 –چ 

  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 از نیروي هدایت کننده: ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب

                                                           
  .صادق است 1-1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا -  205
  .صادق است 1- 1- 2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  206

    است.صادق  1- 1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  207
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 د )ینیرا بب 1- 1-2- 7-(چ Xنسبت به محور  1حالت           ع بار :یتوز
  د )بینیرا ب 1- 1-2- 7-(چ Yنسبت به محور  2حالت                          

  کمانش       2 -  2 –  2 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا ,در استفاده عادي 

 208 مرکبتنش     3 -  2 – 2 – 7 –چ 

     perms£               YXm sss +=   
   perms£             
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    بارگیري ,  استفاده  عادي      3  – 2 – 7 –چ 
  نش خمشیت   1 – 3  – 2 – 7 –چ 

  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 از نیروي هدایت کننده: ناشی X حوربه م نسبتراهنما  لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - ب
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  کمانش       2 -  3 –  2 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یکمانش ا بارگیري  , در استفاده عادي

  211 مرکبتنش     3 -  3 – 2 – 7 –چ 

     perms£               YXm sss +=   
    perms£             

A
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m
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  خمش فالنج      4 –  3 -  2 – 7 –چ 
                        perms£               2
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mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-2- 7-چی  بار  توزيعی هر دو حالت برافرمول ها  نيا - 208  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

 .    دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
  صادق است.   1-1-2-7- فرموهلا برای هر دو حالت باری مذکور در چ ينا  -  209
  صادق است.   1-1- 2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  210

  
mpermدرصورتی که    - 211  ss p دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3- 2-5-در چ مذکور  موارد    . 



    خیزها     5 – 3 – 2 – 7 –چ 
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  شود ت مییزان شده و هدایمرکزي آو خارج ازنی که بطوریکاب     3 – 7 –چ 
  منی یعملکرد ترمز ا       1 – 3 – 7 –چ 
  شی خمتنش       1 - 1 – 3 – 7 –چ 

 از نیروي هدایت کننده: ناشی  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - الف
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 از نیروي هدایت کننده: ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - ب
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  ع باریتوز
    Xنسبت به محور  1حالت    

  
  

   Yبت به محور نس 2حالت 



  
  کمانش      2 – 1 – 3 – 7 –چ 
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 212 مرکبتنش     3  – 1 – 3 – 7 –چ 
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  در حالت حرکت    , استفاده  عادي      2  – 3 – 7 –چ 

  
  شیتنش خم   1 – 2 – 3 – 7 –چ 

 از نیروي هدایت کننده: ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - الف

                                                           
  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-3- 7-چی  بار  توزيعحالت ی هر دو برافرمول ها  نيا - 212  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

 .    دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
  .صادق است 1- 1- 3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  213

    صادق است. 1- 1-3-7-باری مذکور در چتوزيع هلا برای هر دو حالت ن فرمو يا  -  214 
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 کننده: از نیروي هدایت ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - ب
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 )ببینید را  1-1- 2-7- چ (  Xنسبت به محور  1حالت        ع بار : یتوز
  ) ببینید را  1- 1- 2-7- چ (  Yنسبت به محور  2حالت                          

  کمانش        2 - 2 –  3 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا, در استفاده عادي 

 215 مرکبتنش     3 -  2 – 3 – 7 –چ 
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  ري یبار گ ,استفاده  عادي      3 – 3 – 7 –چ 
  
  
  
  

                                                           
  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-2- 7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا - 215  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

  . دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
  .صادق است 1- 1- 3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  216

    صادق است. 1- 1-3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرموهلا برای هر دو حالت يا  -  217 



          
  تنش خمشی   1 – 3 – 3 – 7 –چ 
  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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  :نیروي هدایت کننده از ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب

                  0=YF  
  کمانش         2 – 3 – 3 – 7 –چ 

  می شود.جاد نیکمانش ا بارگیري در حالت  , در استفاده عادي 
 218 مرکبتنش     3 -  3 – 3 – 7 –چ 
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  219یز لیفتراکی سیستم هدایت کننده و آو      4 – 7 –چ 
  منی یعملکرد ترمز ا       1 – 4 – 7 –چ 
  شی خمتنش       1 - 1 – 4 – 7 –چ 
  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف

                                                           
  
mpermدرصورتی که    - 218  ss p دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3- 2-5-در چ مذکور  موارد    .  

 219- cantilevered guidance and suspension  
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  :نیروي هدایت کننده از ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب
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  ع باریتوز
    Xنسبت به محور  1حالت   

      

 
  Yنسبت به محور  2حالت 

  
  کمانش      2 – 1 – 4 – 7 –چ 
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  220مرکبتنش     3  – 1 – 4 – 7 –چ 
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       221فالنج خمش     4 – 1 -  4 –  7 –چ  

                                                           
  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-4- 7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا - 220  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

 . دري ر گمورد استفاده قرا تواندمي راهنما ريل ابعاد



                        perms£             2

.85,1
c

FX
F =s  

    222خیزها      5 – 1 – 3 – 7 –چ 

     permd£         ,      
X

Y
Y IE

lF
..48
.

7,0
3

=d       ,        permd£              
Y

X
X IE

lF
..48
.

7,0
3

=d    
  ت حرکت   در حال,  استفاده  عادي      2  – 4 – 7 –چ 
  تنش خمشی   1 – 2 – 4 – 7 –چ 
  :از نیروي هدایت کننده ناشی  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 :نیروي هدایت کننده از ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب
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  د )ینیرا بب 1- 1- 4-7- چ ( Xنسبت به محور  1حالت         ع بار : یتوز
  د )ینیرا بب 1- 1- 4-7- چ ( Yنسبت به محور  2حالت                        

  کمانش        2 - 2 –  4 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا , در استفاده عادي
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  ري   یبار گ , استفاده  عادي      3 – 4  – 7 –چ 

                                                                                                                                                                                                                       
 .صادق است 1- 1-4-7-باری مذکور در چ توزيع  فرموهلا برای هر دو حالت نيا  -  221

   صادق است. 1-1- 4- 7-باری مذکور در چتوزيع   حالتفرموهلا برای هر دو  نيا  -  222 
  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-4- 7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا - 223  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

 . دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
  .صادق است 1- 1-4-7-باری مذکور در چتوزيع  فرموهلا برای هر دو حالت  نيا  -  224

    صادق است. 1- 1-4-7-باری مذکور در چتوزيع  حالتفرموهلا برای هر دو  نيا  -  225 



   
  تنش خمشی   1 – 3  – 4 – 7 –چ 
  :از نیروي هدایت کننده یناش  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 :نیروي هدایت کننده از ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب



            
X

X
X W

M
=s            ,       

16
..3 lFM Y

x =           ,          
hn
YF

F iS
Y

.
2

.
=  

  کمانش       2 -  3 – 4 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یکمانش ابارگیري در حالت  ,در استفاده عادي 
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  عمومیساختار  –227پانورامیک آسانسورهاي     5 – 7 –چ 

  مرکزخارج از ز یستم آویت و سیبا هدا  پانورامیکن  یک کابیر مثالی است براساس ینمونه ز
  منی یعملکرد ترمز ا       1 – 5 – 7 –چ 
  تنش خمشی      1 - 1 – 5 – 7 –چ 

: از نیروي هدایت کننده ناشی  Yبه محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - الف
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 :نیروي هدایت کننده از ناشی X به محور نسبتراهنما  لیشده در ر جادیخمشی ا تنش - ب
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X
X W

M
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..3 lFM Y
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hn

YPYQgk
F PQn

Y

.
2

)...(.1 +
=  

  ع باریتوز
    Xنسبت به محور  1حالت    

                                                           
  
mpermدرصورتی که     - 226  ss p دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3- 2-5-در چ مذکور  موارد .  

227 - panoramic lift 



  
 
 

QX = طول اهرمیQX ن یباشد که برابر سه چهارم کل مساحت کابیم عالمت دارسطح   جرم عبارت است از فاصله از مرکز
  باشد.یم

0=QY  
   Yنسبت به محور  2حالت 

  
QY وQX   =طولهاي اهرمی QX وQY دار که معادل سه چهارم کل مساحت  عالمته یناح مرکزجرم زا عبارت اند از فاصله
  باشند.ین میکاب
  کمانش      2 – 1 – 5 – 7 –چ 



                 
A

MkFk
k

w
s

)..( 3+
=              ,                          

n
PQgk

F n
k

).(.1 +
=  

  228مرکبتنش     3  – 1 – 5 – 7 –چ 

     perms£               YXm sss +=   
   perms£       

A
MkFk

m
.3+

+= ss    
perms£             mkc sss .9,0+= 

       229فالنجخمش      4 – 1 -  5 –  7 –چ  
                        perms£                  2

.85,1
c

FX
F =s  

     230خیزها      5 – 1 – 5 – 7 –چ 

 permd£            
X

Y
Y IE

lF
..48
.

7,0
3

=d     ,          permd£              
Y

X
X IE

lF
..48
.

7,0
3

=d    
  در حالت حرکت    , استفاده  عادي      2  – 5 – 7 –چ 
  تنش خمشی   1 – 2 – 5 – 7 –چ 
 از نیروي هدایت کننده:  ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - الف

Y

Y
Y W

M
=s         ,         

16
..3 lFM X

Y =       ,  
hn

XXPXXQgk
F SPSQn
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=    
 از نیروي هدایت کننده: ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - ب

 
X

X
X W

M
=s        ,       

16
..3 lFM Y

x =      ,          
hn

YYPYYQgk
F SPSQn

Y

.
2

)].().(.[.2 -+-
=  

  د )ینیرا بب 1- 1- 5-7- چ ( Xنسبت به محور  1حالت        اري : ع بیتوز
  د )ینیرا بب 1- 1- 5-7- چ ( Yنسبت به محور  2حالت                          

  کمانش        2 - 2 – 5 – 7 –چ 
  جاد نمی شود.یدر حالت حرکت کمانش ا ,در استفاده عادي 

  231مرکبتنش     3 -  2 – 5 – 7 –چ 

     perms£               YXm sss +=   
    perms£             

A
Mk

m
.3+= ss    

            232فالنجخمش      4 – 2 - 5 – 7 –چ 
               perms£             2

.85,1
c

FX
F =s  

                                                           
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-5-7- چی  بار  توزيعی هر دو حالت برافرمول ها  نيا -228   ss p لقحدا در حالت 3-2-5-در چ مذکور  موارد 

 . دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
 .صادق است 1- 1-5-7-باری مذکور در چ توزيع  فرموهلا برای هر دو حالت نيا  -  229

  صادق است. 1- 1-5-7-باری مذکور در چتوزيع  حالتفرموهلا برای هر دو  نيا  -  230 
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-5- 7-چی  بار  توزيعر دو حالت ی هبرافرمول ها  نيا - 231  ss p حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 

  . دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
  .صادق است 1- 1- 5-7-باری مذکور در چتوزيع فرموهلا برای هر دو حالت  نيا  -  232



     233خیزها     5 – 2 – 5 – 7 –چ 

permd£            
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Y
Y IE

lF
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=d        ,       permd£              
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X
X IE

lF
..48
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=d    
ري   یبار گ ,استفاده  عادي      3 – 5 – 7 –چ 

تنش    1 – 3 – 5 – 7 –چ 
  خمشی
 از نیروي هدایت کننده:  ناشی  Yنسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیش خمشی اتن - الف

Y

Y
Y W

M
=s     ,   

16
..3 lFM X

Y =              ,      
hn

XXFXXPg
F SiSSPn

x .
).().(. ---

=    
  از نیروي هدایت کننده: ناشی X نسبت به محور راهنما لیشده در ر جادیتنش خمشی ا - ب

 0=YF  
  کمانش        2 - 3 – 5 – 7 –چ 

  جاد نمی شود.یکمانش ا بارگیريدر حالت  ,در استفاده عادي 
   مرکبتنش     3 -  3 – 5 – 7 –چ 

  perms£          YXm sss +=     perms£        
A
Mk

m
.3+= ss    

        234فالنجخمش       4 – 3 - 5 – 7 –چ 
                        perms£             2

.85,1
c

FX
F =s  

          خیزها      5 – 3 – 5 – 7 –چ 
                           0=Yd                                       permd£    

Y

X
X IE

lF
..48
.

7,0
3

=d    

  پیوست ح 

                                                           
    صادق است. 1-1- 5- 7-باری مذکور در چ توزيع  حالتموهلا برای هر دو فر  نيا  -  233 

mpermدرصورتی که    -  234 ss p دري مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3- 2-5-در چ مذکور  موارد . 



  )لزامی(ا
  عیب هاي قابل چشم پوشی  –اجزاء الکترونیکی 

عیب  1-1-14ذکر گردیده است. در  1-1-1- 14عیب هایی  که در تجهیزات برقی یک آسانسور باید در نظر گرفته شوند در 
  د در نظر گرفته نشوند, بیان شده است.هاي معینی که تحت شرایط ویژه اي میتوانن

فقط در صورتی میتوان از یک عیب  صرفنظر نمود که قطعات در داخل محدوده هایی از مشخصه هاي خودشان , شامل  مقادیر  
  , درجه حرارت , رطوبت ,  ولتاژ و ارتعاشات بکار گرفته شده باشد.

ث ذکر شده است را -  1-1-1- 14التی که در که در ادامه میاید , شرایطی که تحت آن اشکا 1-جدول ح
  میتوان نادیده گرفت, توصیف مینماید.

  در جدول:
  به معنی آن است که عیب مذکور قابل چشم پوشی نمیباشد, و در آن شرایط,  باید در نظر گرفت. »  خیر« واژة  -

 ص قطعۀ مورد نظرجاهایی که داراي عالمتی نمیباشند, نوع عیب مشخص شده در خصو -
  امکان پذیر نیست

  عیب هاي قابل چشم پوشی 1 –جدول ح 
  

 امکان چشم پوشی از عیب
 شرایط    

 مالحظات    

مدار باز
اتصال کوتاه 

 

تغییر به 
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
تغییر  
عملکرد

 

       

  مقاومت 
  
 خیر

  
  

 (الف)

  
  
 خیر

  
  

 (الف)

با  قاومت هاي فیلمی م(الف) فقط براي  
و اتصال محوري مطابق  237پوشش عایقی
مربوطه و براي     IECاستانداردهاي

مقاومت هاي سیم پیچی در صورتی که از 
 238یک الیه سیم پیچ منفرد عایق شده

 تشکیل شده باشند.

 

    خیر خیر خیر خیر

    خیر خیر خیر خیر

                                                           
235 -passive components 
236 - resistor fixed 
237 - sealed or varnished resistance film 
238 - enamel or sealed 
239 - resistor variable 



    خیر خیر خیر خیر

 

  

  
 خیر

  
 خیر

   
 خیر

   

 
       

 

  
  
 خیر

  
  
 خیر

    
  
 خیر

تغییر در عملکرد  
بمعنی تغییر در 

مقدار جریان 
  معکوس میباشد.

 وشی از عیبامکان چشم پ
     شرایط    

مالحظات
 

مدار باز
اتصال کوتاه  

 

تغییر به 
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
  

تغییر عملکرد
 

  
  
 خیر

  
  
 خیر

   
  
 خیر

  
  
 خیر

ولتاژ زنر میتواند به مقدار کمتري  

  تغییر کند.

تغییر در عملکرد بمعنی  تغییر 
در مقدار جریان معکوس 

 میباشد.

ترایاك, 

  

 خیر

  
  
  
 خیر

    
  
  
 خیر

تغییر عملکرد بمعنی  
تحریک خودبخود یا 

قطعات   242خودنگهداري
  میباشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عهقط  
 

 امکان چشم پوشی از عیب
    

تظاحمال
 

                                                           
240 -coil 
241 -choke 
242 - latch 



مدار باز
اتصال  
کوتاه

تغییر به  
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
تغییر  
عملکرد

 شرایط 
2-

4 
متص

ل کنندة نوري
243

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 خیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (الف)

   
 

فقط درصورتی میتواند صرف نظر شود  خیر
که متصل کنندة نوري مطابق 

... باشد و ولتاژ  244استاندارد ملی
جداسازي حداقل مطابق استاندارد 

 ... باشد.  245ملی
مدار باز بمعنی مدار باز در یکی از دو جزء اصلی( 

 LED
 

و مقاوم
نوري ), میباشد. اتصال کوتاه بمعنی اتصال کوتاهبین آنها استت 
 

ولتاژ فاز نسبت 
به زمین از ولتاژ 
اسمی سیستم تا 

و خود ولتاژ 
 d.cو rmsVمؤثر

  .بدست میاید
  
  
  

50  
100  
150  
300  
600  

1000  
  

سري ولتاژهاي 
ضربه اي عایقی 

ترجیح داده شده 
براي نصب بر 

 . ولتحسب 

  IIIردة 
  
800  

1500 
2500 
4000  
6000 
8000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عهقط   

 

 امکان چشم پوشی از عیب
        

                                                           
243 - optocoupler 

  مراجعه شود. IEC 60747-5 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  244
جدول شماره   IEC60664-1تا تدوین این استاندارد بھ استاندارد بین المللي  -  245

 یك , مراجعھ شود.
  



مدار باز
اتصال  
کوتاه

تغییر به  
مقدار 
باالتر

تغییر به 
مقدار 
پایین 
تغییر 
عملکرد

 مالحظات شرایط 

  مختلطمدار  2-5

   خیر خیر خیر خیر خیر

2-
6 

مدا
ر 
مجتمع

246
  

  
  
  
  خیر

  
  
  
  خیر

  

  خیر

  
  
  
  خیر

  
  
  
  خیر

تغییر عملکرد  
بمعنی  نوسان 
و تبدیل گیت 

به » و«هاي 
و غیره » یا«

 میباشد.

  متفرقه 3
            

3-
1 

متصل کننده ها
247
 

, ترمینال ها
248
 

و دوشاخه ها
249

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خیر
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (الف)

اتصال کوتاه متصل کننده ها  - الف      
ند در نظر گرفته نشود, اگرحداقل میتوا

.. و   250مقادیر مطابق استاندارد ملی
  تحت شرایط زیر بدست آیند:

  ؛  3درجۀ آلودگی     -       
  ؛ IIIمواد از گروه  -
  میدان غیر همگن. -

از » 251مادة مدار چاپی«ستون شامل  
  , مورد استفاده قرار نمیگیرند. 4جدول 

اینها حداقل مقادیر مطلقی میباشند 
ه میتوان از واحد متصل شده بدست ک

آورد نه بر اساس فواصل ابعادي یا 
  مقاریر نظري.

در صورتی که درجۀ حفاظت متصل 
یا بهتر باشد, فواصل  IP5Xکننده 

خزشی میتوانند به فواصل هوایی 
 mm3کاهش یابند, به عنوان مثال 

 .rmsV  250براي

 

  
  
  
  
  
  

عهقط
 

 از عیب امکان چشم پوشی
 شرایط    

 مالحظات    

                                                           
246 - integrated circuit 
247 - connectors 
248 - terminals 
249 - plugs 

  مراجعه شود.  IEC 60664-1تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  250
251 - printed circuit material 



مدار باز
اتصال کوتاه  

 

تغییر به 
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
تغییر  
عملکرد

 

 نئونالمپ  2

      خیر خیر

- 
ترانسفور ماتور

  
    

  
  
  
  خیر

  
  
  
  

  (الف)

  
  
  
  

 (ب)

  
  
  
  

 (ب)

(الف) و (ب) : در صورتی میتواند صرف  
سیم  نظر شود که ولتاژ عایقی بین

 252پیچها و هسته مطابق استاندارد ملی
.. و ولتاژ کار باالترین ولتاژ ممکن 

بین زمین و قسمت   6مندرج درجدول 
 برقدار , باشد.

اتصال کوتاه شامل 
اتصال کوتاه سیم پیچ 
هاي اولیه یا ثانویه یا 
بین سیم پیچی هاي 
  اولیه و ثانویه میشود.
تغییر مقدار بمعنی 

ر تغییر نسبت تبدیل د
اثر اتصال کوتاه قسمتی 

از یکی از سیم پیچی 
 ها میباشد.

  فیوز 4
    

  
  )(الف

(الف) در صورتی میتواند صرفنظر شود    
که فیوز داراي رده بندي و ساختار 

 .... باشد.253درستی مطابق استاندارد ملی

اتصال کوتاه بمعنی 
اتصال کوتاه فیوز 

 سوخته است 

-
    

رله
  

    
  
  
  خیر 

  
  
  

  (الف)
  

  (ب)

(الف) ازاتصال کوتاه بین کنتاکت ها و و    
بین کنتاکت ها  و هسته میتوان 
  صرفنظر نمود, اگر رله  الزامات

) را 3- 2- 2- 14-1( 13-2-2-3 
  برآورده سازند.

(ب)  از جوش خوردن (چسبیدن) 
کنتاکت ها نمیتوان صرفنظر نمود. با 
این وجود در صورتی که ساختار رله 

یکی بین کنتاکت داراي درگیري مکان
... 255بوده و مطابق استاندارد ملی  254ها

  بکار میروند. 3- 1- 2-13باشد, فرضیات 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

عهقط  
 

 امکان چشم پوشی از عیب
    

حمال

                                                           
  ,  مراجعه شود. 3-17 , 2-17 بند هاي  EN 60742تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  252
  در اين مورد مراجعه شود. IECتا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بني املللي  -  253

254 - mechanically forced interlocked contacts 
  مراجعه شود.  EN 1-5-60947 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  255



مدار باز
اتصال کوتاه 

 

تغییر به 
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
 

تغییر عملکرد
 شرایط 

3-
6 

برد مدار چاپی (
PC

B
(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 خیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (الف)

(الف) در صورتی از اتصال کوتاه میتوان صرفنظر    
  نمود که:

مطابق استاندارد  PCBمشخصه هاي عمومی  - 
 ... باشد؛ 256ملی

استاندارد  مواد اولیه مطابق مشخصه هاي - 
  ... باشد؛ 257ملی

 -  PCB  مطابق الزامات باال ساخته شده باشد و
....,  با 258طابق استاندارد ملی مقادیر حداقل م

 شرایط زیر باشند:
  ؛ 3درجۀ آلودگی   - 
 ؛ IIIمواد از گروه  - 
  میدان ناهمگن. - 

ستون مربوط به مادة مدار چاپی  4در جدول 
مورد استفاده قرار نمیگیرد. این بدین معنی است 

 mm3و فواصل هوایی mm 4که فواصل خزشی
یباشند. براي ولتاژهاي دیگر م rmsV250 براي 

... مراجعه شود. در صورتی  259به استاندارد ملی
یا بهتر باشد,  PCB   ,IP5Xکه درجۀ حفاظت

یا اگر مواد بکار رفته از کیفیت باالتري برخوردار 
باسند, فواصل خزشی میتوانند به فواصل هوایی 

, rmsV250کاهش یابند, بعنوان مثال براي
mm3.  براي بردهاي چند الیه اي که حداقل

یا سایر ورقه هاي نازك  260پري پرگ   3داراي 
عایقی باشند, میتوان از اتصال کوتاه صرفنظر 

  .. مراجعه شود.). 261نمود ( به استاندارد ملی
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عهقط   

 

 امکان چشم پوشی از عیب
    

حمال

                                                           
  مراجعه شود. EN 1-62326ارد به استاندارد بني املللي  تا تدوين اين استاند  256
  مراجعه شود.EN60249-2-2    و/ يا   EN60249-2  3-تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بني املللي  - 257

  مراجعه شود. EN 60664-1تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بني املللي  - 258 
  مراجعه شود. EN 60664-1ارد به استانداردهاي بني املللي تا تدوين اين استاند -  259

260 - prepreg 
     مراجعه شود. EN 60950تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بني املللي  - 261



مدار باز
اتصال کوتاه 

 

تغیی
ر به 
مقدار باالتر

تغییر به  
مقدار پایین 

تر
 

تغییر عملکرد
 شرایط 

4 
مونتاژ  اجزاء بر روي برد 

مدار چاپی
 

  
  
  
  
  
 خیر

  
  
  
  
  

       (الف)

در صورتی از اتصال کوتاه میتوان 
صرفنظر نمود که از اتصال کوتاه خود 

قطعه بتوان صرفنظر نمود وقطعه 
طوري نصب شده باشد که نه با روش 

, PCBبه  علت خود  هاي مونتاژ نه
فواصل خزشی و  هوایی از حداقل 
- 3مقادیر قابل قبول مطابق بندهاي 

این جدول, کاهش نیافته  6-3و  1
 باشند. 

  

  

  یادآوري : راهنماي طراحی
پل شدن احتمالی یک یا چند کنتاکت ایمنی که میتواند بدلیل اتصال کوتاه و یا قطع موضعی سیم رابط مشترك(زمین) بوجود 

, بهمراه یک یا چند عیب دیگر ممکن است منجر به ایجاد وضعیت خطرناکی گردد. در صورتی که از زنجیرة ایمنی بمنظور  آید
کنترل , کنترل از راه دور , کنترل هشداردهنده و غیره اطالعات کسب میشود , پیروي از توصیه هاي زیر بعنوان یک تجربۀ مفید 

  , مناسب خواهد بود.
  , صورت گیرد؛ 1-جدول حاز  6- 3و  1-3رات با فواصل مطابق با طراحی برد و مدا -
-14نحوة قرار گیري سیم مشترك اتصاالت زنجیرة ایمنی بر روي برد مدار چاپی باید بگونه اي باشد که همانطور که در  -

 طع شود؛اشاره شده, سیم مشترك به کنتاکتورها و رله کنتاکتورها با قطع سیم مشترك بر روي مدار چاپی ق 1-2-4
تحلیل شوند. در صورت  .... 262و استاندارد ملی 3-2- 1- 14عیب هاي  مدار چاپی همواره باید بر طبق روش ذکر شده در  -

انجام شدن اصالحات و یا اضافاتی پس از نصب بر روي آسانسور , مجدداً باید تحلیل عیب ها با در نظر گرفتن تجهیزات 
 قدیم و جدید, انجام گیرد؛ 

از مقاومتهاي خارجی (خارج از قطعۀ الکتریکی) , بعنوان وسایل حفاظت کنندة قطعات الکتریکی ورودي همیشه باید  -
  استفاده شود. مقاومت داخلی وسیله را نباید بعنوان  ایمن در نظر گرفت؛

  قطعات  باید فقط در محدودة مشخصه اي که سازنده اعالم نموده مورد استفاده قرار گیرند؛ -
بدالیل الکترونیکی ایجاد میشود باید در نظر گرفته شود. استفاده از مدارهایی که از نظر الکتریکی بنحو ولتاژ برگشتی که  -

 مناسبی جدا شده باشند , در بعضی از موارد میتواند این مشکل را برطرف نماید؛
ورت از قطع اتصال ... باشند. در این ص 263تجهیزات برقی نصب شده مربوط به اتصال زمین باید مطابق استاندارد ملی -

 از ساختمان به شین (ریل) اتصال زمین تابلو میتوان صرفنظر نمود.  زمین
-   

  پیوست خ 
  )لزامی(ا

  آزمون هاي ضربۀآونگی
                                                           

  مراجعه شود. EN 1050 تا تدوين اين استاندارد ملي به استاندارد بني املللي  -  262
  مراجعه شود. HD 384.5.54 S1 ستاندارد بني املللي تا تدوين اين استاندارد ملي به ا - 263



  
  کلیات   1-خ

را ببینید ) , استاندارد اروپایی موجود نمیباشد, CEN/TC 129از آنجایی که براي آزمونهاي ضربۀ آونگی بر روي شیشه (
 بکار برد. 1- 7- 6-8و  1- 2-3-8و   1-3-2-7یر را میتوان بعنوان آزمونی براي بررسی مطابقت  با الزامات دستورالعمل ز

  لوازم آزمون   2 –خ 
  وسیلۀ ضربۀ آونگی سخت    1 – 2 –خ 

, مطابق استاندارد  S235 JR. این جسم از یک حلقۀ ضربۀ فوالدي1-شکل خوسیلۀ ضربۀ آونگی سخت جسمی است مطابق 
... ساخته شده است. جرم کل این جسم با پر نمودن آن با گوي  265مطابق استاندارد ملی , E 295... و محفظه اي فوالدي 264ملی 

± 0ر01  میلیمتر باید به 0ر25+3ر5هاي سربی به قطر    کیلوگرم رسانده شود.   10 
  وسیلۀ ضربۀ آونگی نرم    2 – 2 –خ 

میلیمتر که   3ر5± 1, حاوي گوي هاي سربی به قطر   2- شکل خم از یک کیسۀ پرتاب چرمی مطابق وسیلۀ ضربۀ آونگی نر
  کیلوگرم میرسانند , تشکیل گردیده است.  45 ±0ر5جرم کل آنرا به  

  آویزان نمودن وسیلۀ ضربۀ آونگی    3 – 2 –خ 
میلیمتر بگونه اي آویزان شود که فاصلۀ افقی  3توسط طنابی فوالدي به قطرتقریباً وسیلۀ ضربۀ آونگی باید 

  میلیمتر بیشتر نشود.  15بین لبۀ خارجی وسیلۀ ضربه که آزاد آویخته شده و صفحۀ مورد آزمون از 
  متر باشد.  5/1طول آونگ (انتهاي پایینی قالب تا نقطۀ مرجع وسیلۀ ضربه) باید حداقل  

  وسیلۀ کشیدن و رها کردن    4 – 2 –خ 
میباشد, از صفحۀ مورد آزمون  266وسیلۀ ضربۀ آونگی باید توسط  یک وسیلۀ محرك که کشاننده و رها کننده

الزم شمرده شده باال آورده شود. این وسیلۀ محرك نباید در   3- 4- و خ 2- 4-دور شود و تا ارتفاعی که در خ
  لۀ ضربۀ آونگی وارد آورد.لحظۀ رها شدن, ضربۀ اضافی دیگري را به وسی

  صفحات      3 - خ 
صفحۀ مورد آزمون عبارت است از یک لتۀ کامل درب , شامل اجزاء هدایت کنندة آن و یا یک صفحه از دیواره 

, شامل اجزاء و اتصاالت مربوطه و در اندازه اي که بطور عادي مورد استفاده قرار میگیرد. صفحات باید به 
ارهاي مناسب دیگر بگونه اي متصل شده باشند که تحت شرایط آزمون در نقاط چهارچوب ها و یا ساخت

  اتصال هیچگونه تغییر شکلی پیش نیاید, (سخت و محکم ثابت و متصل شده باشند).
صفحه مورد آزمون باید پس از گذراندن کلیۀ مراحل تولید از قبیل ماشین کاري شدن لبه ها ,  ایجاد سوراخها و پرداخت شدن  

  یره مورد آزمون قرار گیرد.و غ
  نحوة انجام آزمون   4 –خ 
ساعت در این دما  4درجۀ سانتیگراد انجام گیرند. صفحات باید حداقل براي مدت    23 ±2آزمونها باید در دماي     1 – 4 –خ 

  قرار گیرند, و سپس آزمون انجام شود.
                                                           

  مراجعه شود. EN 10025تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  264
مراجعه شود.  EN 10025 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بني املللي  -  265  

266 - pulling and triggering device 



میلیمتر انجام  500) برابر  Hو با ارتفاع سقوط (  1-2- اید توسط وسیله اي مطابق خآزمون ضربۀ آونگی سخت ب   2 – 4 –خ 
  را ببینید) . 3- شکل خگیرد, (

میلیمتر انجام  700) برابر  Hو با ارتفاع سقوط   (  2- 2- آزمون ضربۀ آونگی نرم باید توسط وسیله اي مطابق خ     3 – 4 –خ 
  را ببینید) . 3- شکل خگیرد, (

وسیلۀ ضربۀ آونگی باید به ارتفاع الزم آورده شده و سپس رها شود. ضربه به صفحه باید در وسط عرض آن و در       4 – 4-خ 
  مترباالي ترازي که براي کف آن در نظر گرفته شده, وارد آید. 1 ±0ر05ارتفاعی معادل  
  را ببینید). 3-شکل خاط مرجع در دو حالت آزاد و باال برده شده () عبارت است از فاصلۀ عمودي بین نق Hارتفاع سقوط ( 

فقط یک بار  الرم میباشد. هر دو آزمون باید بر  2- 2-و خ 1-2-انجام آزمون ها با هر کدام از وسایل مذکور در خ    5 – 4 –خ 
  روي یک صفحه انجام شود.

  تفسیر نتایج      5 –خ 
  ی برآورده خواهند شد که پس از انجام آزمون:الزامات این این استاندارد در صورت

  صفحه دچار صدمه اي کلی نشده باشد؛ –الف 
  صفحه ترك نخورده باشد؛ –ب 
  در صفحه هیچ گونه سوراخی مشاهده نگردد؛ –پ 
  هیچ کدام از اجزاء هدایت کنندة صفحه از آن جدا نشده باشند؛ –ت 
  ل دائمی نشده باشند؛اجزاء هدایت کنندة آن دچار هیچگونه تغییر شک –ث 
 2سطح شیشه دچار هیچ گونه صدمه اي  نشده باشد مگر ایجاد عالمتی بدون ترك بر روي آن به قطرحداکثر  –ج 

میلیمتربدون ترك,  باشد, در این صورت آزمون ضربۀ آونگی نرم دوباره تکرار میگردد, و نتیجۀ این آزمون باید 
  موفقیت آمیز باشد.

  گزارش آزمون    6 –خ 
  گزارش آزمون باید حداقل حاوي اطالعات زیر باشد:

  نام و نشانی آزمایشگاه انجام  آزمون؛ –الف 
  تاریخ انجام آزمونها؛ –ب 
  ابعاد و ساختار صفحه؛ –پ 
  نحوة ثابت و نصب نمودن صفحه؛ –ت 
  ارتفاع سقوط در آزمونها؛ –ث 
  تعداد آزمونهاي انجام شده؛ –ج 
  ها.امضاء مسئول انجام آزمون –چ 

  استثناء هاي انجام آزمون     7 –خ 
باشند نیازي به انجام آزمون ضربۀ آونگی نمیباشد, زیرا صفحاتی با این  2- و خ 1-جداول خدر صورتی که صفحات مطابق 

  ویژگیها این آزمونها را برآورده میسازند.
  ید.باید توجه شود که مقررات ملی ساختمان میتواند الزامات سخت تري را ایجاب نما

  : صفحه هاي شیشه اي تخت مورد استفاده در کابین 1 –جدول خ 
  



  
  نوع شیشه

  قطر دایرة محاطی
  

  m 2حداکثر  m  1حداکثر
  حداقل ضخامت

mm  
  حداقل ضخامت

mm  
  8  267الیه دار مقاوم شده

 )76/0+4 +4(  
10  

)76/0  +5+5 (  
  )6+6+76/0(  )5+5+76/0(   الیه دار

  صفحه هاي شیشه اي تخت مورد استفاده در درهاي کشویی افقی 2 –جدول خ 
نوع 

  شیشه
  حداقل ضخامت

)mm( عرض  
)mm( 

  ارتفاع آزاد درب
)m( 

ات نحوة نصب صفح
 شیشه اي

الیه دار مقاوم 
 شده

16  
)76/0+8+8( 

تا  360
720 

,  در 268دو نگهدارنده 1/2حداکثر 
 باال و در پایین

  

  

  

  الیه دار
 

16  
)76/0+8+8( 

تا  300
720 

سه نگهدارنده, باال/  1/2حداکثر 
 پایین و در یک طرف

10  
)76/0+4+6(  
)76/0+5+5( 

تا  300
870 

   1/2حداکثر 
همۀ وجه 

 ها

یر این جدول در صورتی معتبر میباشدکه نگهدارنده هاي از سه یا چهار طرف بطور محکم مقاد
  به یکدیگر متصل شده باشند.

                                                           
267 - laminated toughened 
268 - two fixings 



  
  :    حلقۀ ضربه    1                                        

  :    نقطۀ مرجع براي اندازه گیري ارتفاع سقوط     2

  سیلۀ کشیدن و رها کردن:    محل اتصال و    3
      
  
  
  
  
  
  

  : وسیلۀ ضربۀ آونگی سخت 1 -خ شکل
  



  
  :   میلۀ رزوه شده      1

  :      نقطۀ مرجع براي اندازه گیري ارتفاع سقوط در صفحه اي با حداکثر قطر کیسۀ چرمی     2     
  :     کیسۀ چرمی     3     

  ي:     دیسک  فوالد     4     
  :      محل اتصال وسیلۀ کشیدن و رها کردن     5     

  
  
  
  
  
  
  

  : وسیلۀ ضربۀ آونگی نرم 2 -خ شکل
  



  
  
  
  269:     بدنه          1
  :     صفحۀ شیشه اي مورد آزمون          2

  وسیلۀ ضربه زن      :         3
  ورد آزمون :      سطح کف نسبت به صفحۀ شیشه اي م         4
H         ارتفاع سقوط      :  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  : لوازم آزمون  3 -شکل خ
  

                                                           
269 - frame 



  
  

  پیوست د
  )لزامی(ا

  محاسبات پیستون ها , سیلندر ها , لوله هاي صلب و اتصاالت
  
  محاسبه در برابر فشار بیش از حد     1 -د
  ب و اتصاالتمحاسبۀ ضخامت جدارة پیستون ها , سیلندر ها , لوله هاي صل  1 – 1 –د 

0e    =0میلیمتر براي جداره  و سطح زیرین  سیلندر ها و لوله هاي صلب بین سیلندر و شیر ترکیدگی , در صورت   1ر
  وجود ؛

  میلیمتر  براي پیستون ها و لوله هاي صلب دیگر؛ 0ر5=       
  )؛2) و قله هاي فشار(1ر15= ضریب تلفات اصطکاکی( 2ر3
  ضریب ایمنی مربوط به تنش اثبات . = 1ر7

  (ابعاد بر حسب میلیمتر)

 
 

                    1 -شکل د 
 
  

  محاسبۀ ضخامت سطح زیرین سیلندر ها(مثال ها)     2 – 1 –د  
  ساختار هاي دیگري عالوه بر مثالهاي مشروحه میتوانند وجود داشته باشند.

  یرین تخت با شیار آزاد کننده سطح ز    1 – 2 – 1 –د 
  

شرایط براي تنش زدایی درزهاي جوش کاري شده :              
    

11 .2,0 sr           و          ³
111 ruh +³   

  (ابعاد بر حسب میلیمتر)



  
2 -شکل د   

 
 
 
 
 

          0
2,0

1
.7,1.3,24,0 e

R
pDe

p
i +³                                0

2,0
11

.7,1.3,2).
2

.(3,1 e
R

pr
D

u
p

i +-³  

  
  
  
  
  
  
  
  
  سطح زیرین قوس دار     2 – 2 – 1 -د
  

(ابعاد بر حسب میلیمتر)           شرایط:                                                         

22 .0,3 eh ³  
Dr .15,02 ³  
DR .8,02 =  

 
 

          3 –شکل د 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطوح زیرین تخت داراي جوش کاري لبه دار    3 – 2 – 1 –د 
  

(ابعاد بر حسب میلیمتر)           شرایط:                                                         

 333 reu +³   
mmr 83 و               £

33
cyle

r ³   
  

 

  4-شکل خ                                        

   
  محاسبات جکها در مقابل کمانش      2 –د 

  وه بر مثالهاي مشروحه میتوانند وجود داشته باشند.اشکال دیگري عال



  محاسبات کمانش بر روي بخشی که داراي کمترین استقامت کمانشی میباشد, باید انجام گیرد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جکهاي یک مرحله اي     1 – 2 –د 

  
 

5 -شکل د   

  100pnlبراي 
  



])
100

)(210([
2

2
5

n
mm

n RR
A

F
l

  100³nlبراي  £--

2

2

5 .2
..

l
JEF np

£  
  
 

  
].64,0).(.[.4,15 mrmn PPQPcgF +++=  

 
  
  جک هاي تلسکوپی بدون هدایت کنندة خارجی , محاسبات پیستون   2 – 2 -د 

  
  6 –شکل د 
                      

])(1[
4

2

m

mim
e d

dd
i += f     با

i
e l

l
=l  

  
  :  100³elبراي    

321 llll ++= 
321 lll == 

)(; 123
2

1 JJJ
J
J

ff=n  
23فرض ساده تر شدن محاسبه :   JJ =  

قسمتی :                         2براي 



f
p

2
2

2

5 2
..

l
JE

F £     
  :  100pelبراي  
])

100
)(210([

2
2

5
n

mm
n RR

A
F

l
--£   

 

65,022,0 ppn      براي
2,025,1 -= nf         

  قسمتی:  3براي 
65,022,0 ppn     2,065,0براي -= nf        
35,065,0 += nf    165,0 براي ppn 

 
 

  
  

].64,0).(.[.4,15 nmrmn PPPQPcgF ++++=  
  جکهاي تلسکوپی داراي هدایت کنندة خارجی    3 – 2 –د 

  
  

  7 –شکل د 
  :  100pnl براي

])
100

)(210([
2

2
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n
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--£  
 

  :  100³nl براي
2

2

5 2
..

l
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F np
£ 



  
].64,0).(.[.4,15 rtrhrmn PPPQPcgF ++++= 270 

 
 

  نمادها :
  

nA   مساحت سطح مقطع قسمت توپر پیستون بر حسب میلیمتر مربع؛   =  
  mC  نسبت تبدیل ؛    =  
  md   قطر خارجی بزرگترین پیستون  یک جک تلسکوپی بر حسب میلیمتر؛   =  
  mid     =رین پیستون  یک جک تلسکوپی بر حسب میلیمتر؛قطر داخلی بزرگت  

E   مدول کشسانی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛   =  
25(براي فوالد  /101,2 mmNE ´=(  

0e   اضافه ضخامت جداره بر حسب میلیمتر؛   =  
sF   واقعی بر حسب نیوتن؛ =  نیروي کمانشی  
ng   شتاب جاذبۀ سقوط آزاد استاندارد  بر حسب متر بر مجدور ثانیه ؛  =  
ei    شعاع ژیراسیون یک جک تلسکوپی بر حسب میلیمتر؛  =  
ni      )1و2و3=  شعاع ژیراسیون جک بر حسب میلیمتر   n = ؛(  
nJ   ) 1و2و3=  ممان دوم مساحت بر حسب میلیمتربتوان چهار n = ؛(  
l     بیشترین طول تحت کمانش پیستونها بر حسب میلیمتر ؛  =  

p    فشار بار کامل بر حسب مگاپاسکال؛  =  
P     مجموع جرم کابین خالی و قسمتی از کابل هاي فرمان که از آن آویزان هستند  =  

  برحسب کیلوگرم؛           
rP   جرم پیستون بر حسب کیلوگرم؛ =  

rhP   جرم تجهیزات سر  پیستون, در صورت وجود بر حسب کیلوگرم؛  =  
rtP    جرم پیستون  هایی که بر روي پیستون مورد محاسبه عمل میکنند (در مورد  =  

  جک هاي تلسکوپی), بر حسب کیلوگرم؛          
Q   بار(جرم ) اسمی که در داخل کابین نشان داده شده , بر حسب کیلوگرم؛  =  
mR  اد بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛=  مقاومت کششی مو  
2,0PRتنش اثبات(ازدیاد طول نامتناسب), بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛ =  

e
e i

l
=l ضریب الغري یک جک تلسکوپی؛ =  

n
n i

l
=lضریب الغري پیستون که محاسبه میشود؛ =  

fn   = ضرایب مورد استفاده براي نشان دادن مقادیر تقریبی که از نمودارهاي تجربی  ,
  بدست میاید؛          
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