
  ؛ موارد ساختماني كه در اجراي آسانسورها بايستي مورد توجه قرار گيردبخشي از 
  

  شرايط موتورخانه آسانسور  شرايط كلي 

 .باشد  االجرا مي الزم...) و  15،  4مباحث (الزامات مربوط به معلولين در مباحث مربوطه در مقررات ملي ساختمان  •

 .يابند   كاربري تغيير مي ارتفاع باالسري و چاهك با افزايش سرعت و •

 .استفاده گردد  8توقف از نبشي شماره  5نفر و كمتر از  10جهت نبشي كشي آسانسور نفربر تا  •

 .استفاده گردد  10توقف از نبشي شماره  5نفر و يا باالتر از  10جهت نبشي كشي آسانسور نفربر باالي  •

 .استفاده گردد  12توقف از نبشي شماره  10فربر باالي نفر و يا آسانسور ن 12جهت نبشي كشي آسانسور باربر تا  •

 موارد ذيل بايستي كامالً نسبت به هم شاقول اجرا گردند ؛ •

 .هاي راهنماي قاب وزنه  هاي راهنماي كابين نسبت به ريل ريل –هاي كابين  هاي طبقات نسبت به ريل درب

 .بايستي ضد زنگ كاري گردد +... ها براكت+ ها كشي كليه آهن •

 .گردد ) سيمان سفيد(هاي داخلي چاه، چاهك و موتورخانه بايستي سيمان كاري  كليه ديواره •

  .   اي باشد بعد از سيمان كاري كليه ديوارها بايستي بدون هيچ حفره و درز اضافه: تذكر

  . ها بايستي قابل آچاركشي باشد هاي براكت بعد از سيمان كاري لقمه :تذكر

 .كامل و بدون نقص باشد استاندارد ، ها بايستي  كليه جوشكاري •

  . استفاده گردد) 5حداقل نبشي (هاي مناسب  هاي طبقات بايستي از نبشي در اجرا و نصب درب •
بايستي از چاه، چاهك و موتورخانه حذف و يا به صورت مطلوبي توسط ...) ها و  كشي ها، سيم لوله كشي(كليه تأسيسات غير مرتبط  •

  .پوشيده شده و از چاه، چاهك و موتورخانه جدا گردد  )با مقاومت كافي(مصالح 
  . ها اعمال نظر نمايد  در اجراي دال بتني سقف چاه بايستي نماينده شركت نصاب حضور داشته و در تأيين و اجراي حفره •
  ) .با توري ريز(بايستي تهويه مناسب براي موتورخانه به سمت فضاي آزاد پشت بام ايجاد گردد  •
  .درزهاي موجود در موتورخانهگرفتن كلية  •
  .بايستي به سمت بيرون باشد ) cm 80  *cm180به ابعاد حداقل (موتورخانه   سمت بازشو درب •
  .باشد  بر روي درب ورودي موتورخانه الزامي مي) كه زبانه قفل شو آن كور شده باشد(نصب قفل حياتي شب بند  •
خصوص مسدود كردن نواحي پرتگاهي اطراف چـاه، موتورخانـه و مسـيرهاي    اطالع رساني الزم در مورد كليه اقدامات ايمني در  •

 .دسترسي اعمال گردد 

هاي آهن كشي و سازه آسانسور بوده و بايسـتي بـه طـور كامـل بـه سـازه و        هاي مورد استفاده در طبقات جهت مهار نبشي پليت •
 .ها متصل گردند  نبشي

هاي  براي درب هاي مسكوني ين كاربرد در ساختمانوط به آسانسورهايي با بيشتركه مرب ها طبق جداول پيوستي كليه ابعاد و اندازه •
  . خواهد بود باشد ميتمام اتوماتيك 

  ؛ ها بايد فلكه  و محل  موتورخانه  ورود به  براي دسترسي  راه •
  . تأمين گردد دائمي  مناسبي باشد كه از تجهيزات روشنايي   داراي  -  الف
  .هاي خصوصي متوان از آن استفاده نمود بدون ضرورت ورود به مكانها  به آساني و با ايمني كامل در تمام وضعيت  -  ب

متر  4/0كمتر از   وجود پاخور با ارتفاع  در صورت .باشند  داشته  متر ارتفاع 8/1   ها بايد حداقل و خود ورودي  موتورخانه  به  دسترسي  هاي راه 
  .  يدآ مي  عمل  به  از كف  گيري اندازه  اين

پذير   امكان  پله راه  نصب  ، و چنانچه گيرد  ها انجام  پله  از طريق ها ترجيحاً فلكه  و محل  موتورخانه  به  اشخاص  دسترسي  است بهتر  بطور كلي
  :باشد  مي  زير ضروري  شرايط  تحت  از نردبان  ، استفاده نباشد
       .باشد m4ها، ارتفاع نردبان از باالترين سطح دسترسي به وسيله را پله نبايد بيش از  براي دسترسي به فضاي ماشين آالت و فلكه -  الف
  .اي در محل دسترسي بسته شود كه برداشتن آن ممكن نباشد  نردبان بايد به گونه  –ب 
اي در  گيرند ، بايد نسبت به افق زاويه در موقعيت دسترسي قرار مي است هنگامي كه m5/1   هايي كه ارتفاعشان بيش از نردبان –پ 

  .ها وجود نداشته باشد  درجه داشته و امكان سر خوردن و برگشتن آن 75تا  65حدود 
شود  در صورتي كه از نردبان قائم استفاده مي. كمتر باشد  mm 25 و عمق هر پله آن نبايد از m 35/0عرض مفيد نردبان حداقل  –ت 

  .طراحي شوند  N 1500ها بايد براي تحمل بار پله. باشد  m 15/0 ها و ديوار پشت نردبان ، بايد حداقل فاصله بين پله
  .  هاي نردبان بايد حداقل يك دستگيره با دسترسي آسان وجود داشته باشد در مجاورت باالترين پله –ث 
  .اطراف نردبان ، بايد امكان سقوط افراد بيش از ارتفاع نردبان وجود نداشته باشد  m 5/1در محدوده افقي –ج 

  تهويه ؛ •
ر نظر موتورخانه بايد از تهويه مناسب برخوردار باشد در صورتي كه تهويه چاه آسانسور بايد از طريق موتورخانه انجام شود ، اين مسئله بايد د

همچنين موتورها و تجهيزات و نيز . هاي ساختمان نبايد مستقيماً به موتورخانه وارد شود  هواي نامطبوع از ديگر بخش. گرفته شود 
  .هاي برقي بايد در برابر گرد و غبار ، بخارهاي مضر و رطوبت محافظت شوند  كابل

  جابجايي تجهيزات ؛ •
آنها مشخص شده باشد ، بايد در سقف موتورخانه يا بر روي تيرها نصب يك يا چند تكيه گاه يا قالب فلزي كه بارگذاري مجاز بر روي 

  .شود تا امكان آويز كردن تجهيزات سنگين مقدور باشد 

 ؛ ها  موتورخانه  و تجهيزات  ساختمان  سازه •

باشند و از   ، مقاوم قرار دارند  آن  در معرض  طور معموله ب  كه  در برابر بار و نيروهايي  كافي  اندازة  به  شوند كه  ساخته  بايد بشكلي  موتورخانه
  . نكنند ، باشند  توليد گرد و خاك  كه  مواد با دوامي

  .باشد  مانند بتن ماله كشي شده يا ورق آج دار  ساخته  غير لغزنده مصالحبايد از  موتورخانه هاي  كف
ديوارها و  )ها و كتابخانه  ها ، مدارس بيمارستان ها ، ، هتل  منازل  مثل  هايي مكان  مثال  براي(نمايد   ايجاب  ساختمان  وضعيت  كه در صورتي

  . نمايد  آسانسور را جذب  از عمل  ناشي  بايد صداهاي  موتورخانه  و سقف  كف

  

  :نظارت سازه  :نظارت معماري  :طراحي سازه  :طراحي معماري  :آسانسور انتخابي  :پالك ثبتي  :نام مالك

  :آدرس


