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  است.  صحیح بگزینه الف، –الف -4-1-2-2-15پاسخ) طبق شکل 

کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد جانمایی دو  )34-2  پرسش

 ؟»)52«برق  93(آبان  دستگاه آسانسور صحیح است

                                1ب) فقط شکل                               3و  1الف) شکل هاي 

                       2و  1د) شکل هاي                                       3ج) فقط شکل 

  گزینه د صحیح است. ، 4-1-2-2-15پاسخ) طبق آئین نامه 

 الزمم مسکونی هاي ساختمان و بیمارستان ها، هتل در 15-2-2-1-5
 چاه و گردد الزم بینی پیش الزم تمهیدات آسانسور حرکت و عملکرد از ناشی صداي و سر انتقال از جلوگیري براي است

 .باشد دور خواب یا بستري هاي اتاق از آسانسور

  

  آسانسور چاه 15-2-2-2

  .)2  پیوست( شود طراحی آسانسور سرعت و در نوع کابین، ظرفیت با متناسب باید آسانسور چاه ابعاد 15-2-2-2-1

  ؟ »)20«برق  81ن یدر محاسبات مربوط به ابعاد چاه آسانسور دخالت دارد (فرورد یچه عامل )35-2  پرسش

  ت، نوع در و سرعت ید) ظرف       ت       یج) ظرف                         ت و سرعت یت و نوع در            ب) ظرفیالف) ظرف

گزینه  شود ین، نوع در و سرعت طراحیت کابید متناسب با ظرفیآسانسور باابعاد چاه ، 1-2-2-2-15نامه آیینطبق پاسخ) 

  ح است. ید صح

  ؟ »)19«برق  86ور یباشد(شهر یر در ابعاد چاه آسانسور موثر نمیز يک از پارامترهایکدام )36-2  پرسش

  ت           ج) نوع در                    د) سرعت یب) ظرف       یستم فراخوانیالف) س

  ح است. یالف صح، نوع سیستم فراخوانی تاثیري در ابعاد چاه آسانسور ندارد. گزینه 1-2-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

 مخصوص فلزي هاي پروفیل یا آهنی صفحات باید طراح باشد بتنی آسانسور چاه اطراف هاي دیواره که صورتی در: تبصره
 باشد، فلزي آسانسور چاه اطراف سازه که صورتی در .نماید بینی پیش نیاز مورد هاي محل در را آسانسور اجزاي نصب جهت
 مخصوص هاي بولت از استفاده .آید عمل به ساختمان سازه به آسانسور اجزاي اتصال جهت الزم هاي بینی پیش است الزم
 در .باشد می مجاز دارند را مرتبط اجزاي بر وارده نیروهاي تحمل قابلیت که آجري دیوارهاي مخصوص هاي بولت یا بتن

 کار بتن در دار چاشنی هاي تفنگ وسیله به که آهنی صفحات از استفاده باشند، کششی عملکرد داراي اجزا این که شرایطی
  .نیست مجاز شوند می گذاشته

همین دلیل ضمن بار (بار بیش از ظرفیت آسانسور)، مساحت کابین باید محدود شود. بهبراي جلوگیري از اضافه 15-2-2-2-2

)، توجه به حداکثر و حداقل مساحت مجاز داخل کابین ارائه شده در 15مبحث  2توجه به ابعاد ارائه شده براي چاه آسانسور (پیوست 

   الف و ب الزامی است. 1-2-2-2-15هاي جدول

  ؟ »)12«برق  82(اسفند  د کردی(مسافربر) و (نفربر) چه با ياز اضافه بار در آسانسورها يریجلوگ يبرا )37-2  پرسش

  ن یب) محدود کردن مساحت کاب                            اد یالف) استفاده از حسگر جهت اعالم خبر بار ز

  ح است. یدو صح نه الف و ب هرید) گز                 ستم پاراشوت یج) استفاده از س

صحیح  2-2-2-2-15 نامه آیین طبق و گزینه ب نیز  2-1-15 نامهپاسخ) گزینه الف طبق تعریف سیستم اضافه بار در آیین

  باشد.ترین پاسخ میاست. گزینه د کامل

شود، به ازاي هر می دیده انجامها توسط اشخاص مجاز و آموزشبرداري از آن: در آسانسورهاي خودروبر غیرتجاري که بهرهتبصره

  متر مربع به سطح کابین اضافه شود. 18/0کیلوگرم باز اضافی باید حدود  2000

 95بار (بار بیش از ظرفیت آسانسور) صحیح است؟ (اسفند هاي زیر درباره جلوگیري از اضافهیک از گزینهکدام  )38-2  پرسش

  ؟»)22«برق  نظارت

  بارب) استفاده از حسگر اضافه                          الف) محدود کردن مساحت کابین                    
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  هاي الف  و ب هر دو صحیح است.ج) کم کردن سرعت اسمی آسانسور                                            د) گزینه

ب صحیح است. گزینه  ینهگز 2-1-15 نامهآیینبار در گزینه الف و طبق تعریف سیستم اضافه 2-2-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

  ترین گزینه است.د کامل

 شود.کیلوگرم در نظر گرفته می 75وزن هر فرد به صورت میانگین  نکته)

  )دوم دسته( یمسکون ساختمان در افراد وزن يازا به تعداد: جدول

  kg(  300  375  450  600  1000وزن (

  13  8  6  5  4  تعداد افراد

کیلوگرم چند متر مربع است؟  1000حداقل مساحت قابل دسترسی کابین یک آسانسور به ظرفیت   )39-2  پرسش

  »)21«برق  87(اسفند 

  متر مربع  13/3) د  متر مربع               4/2ج)   متر مربع                  15/2ب)                        متر مربع 73/1الف) 

     کیلو گرم است، داریم:                                              75پاسخ) با فرض اینکه متوسط وزن هر نفر 
1000

13.33
75

   

 ، گزینه ب صحیح است.1-2-2-2-15نفره است و طبق جدول  13پس آسانسور 

  »)19«برق  89ره چقدر است؟ (اسفند نف 13حداقل و حداکثر مساحت کابین براي آسانسور با ظرفیت   )40-2  پرسش

  متر مربع 5/2و  15/2د)     مربعمتر 4/2و  15/2ج)                مترمربع 5/2و  2ب)   مربعمتر 4/2و  2الف) 

13پاسخ) وزن کل برابر است با:                                                                           75 975 1000 kg    

متر مربع است. گزینه ج صحیح  15/2و  40/2کیلوگرم به ترتیب  1000و  13طبق جداول حداکثر و حداقل ظرفیت براي 

  است. 

  (الف) حداکثر مساحت کابین متناسب با ظرفیت 1-2-2-2-15جدول 

 (کیلوگرم) جرم –ظرفیت   ع)حداکثر مساحت مفید کابین(مترمرب  (کیلوگرم) جرم –ظرفیت   (مترمربع) حداکثر مساحت مفید کابین

20/2  900  37/0  (1) 100 

35/2  975  58/0  (2) 180 

40/2  1000  70/0  225 

50/2  1050  90/0  300 

65/2  1125  10/1  375 

80/2  1200  17/1  400 

90/2  1250  30/1  450 

95/2  1275  45/1  525 

10/3  1350  60/1  600 

25/3  1425  66/1  630 

40/3  1500  75/1  675 

56/3  1600  90/1  750 

20/4  2000  00/2  800 

00/5  2500  05/2  825 

  ) حداقل براي آسانسور دو نفره2( -) حداقل براي آسانسور یک نفره1(

ود. براي وزن هاي مابین مقادیر شمترمربع به حداکثر مساحت قابل دسترسی اضافه  16/0کیلوگرم  100کیلوگرم، به ازاي هر  2500براي ظرفیت بیشتر از 

 فوق، مساحت از طریق میان یابی خطی محاسبه شود. 
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  *(ب) حداقل مساحت کابین متناسب با تعداد نفرات 1-2-2-2-15جدول 

مساحت قابل حداقل 

  دسترسی کابین (مترمربع)

تعداد مسافران آسانسور 

  (نفر)

حداقل مساحت قابل 

  دسترسی کابین (مترمربع)

تعداد مسافران آسانسور 

  (نفر)

87/1  11  28/0  1  

01/2  12  49/0  2  

15/2  13  60/0  3  

29/2  14  79/0  4  

43/2  15  98/0  5  

57/2  16  17/1  6  

71/2  17  31/1  7  

85/2  18  45/1  8  

99/2  19  59/1  9  

13/3  20  73/1  10  

  مترمربع به مساحت کابین اضافه می شود.  115/0نفر به ازاي هر نفر  20*براي ظرفیت بیش از 

نظارت  94مرداد کیلوگرم برابر است با: ( 2800حداکثر مساحت مفید کابین یک آسانسور با ظرفیت  )41-2  پرسش

  ) معماري

  مترمربع  16/5مترمربع             د)  32/5) 3                 00/5متر مربع                ب) 48/5الف) 

 300متر مربع اضافه می شود.  5مترمربع به مساحت  16/0کیلوگرم  2500کیلوگرم بیش از  100پاسخ) به ازاي هر 

  است.  صحیح الفگزینه مترمربع اضافه شود.  5) باید به 48/0کیلوگرم (

  ) نظارت معماري 92آذر حداقل مساحت کابین آسانسور متناسب با ده نفر چند متر مربع است؟ ( )42-2  پرسش

   87/1د)                     65/1ج)                  59/1ب)                73/1الف) 

  است.  صحیح الفگزینه ب، -1-2-2-2-15پاسخ) طبق جدول 

  ) نظارت معماري 93آبان کیلوگرم چقدر است؟ ( 600نفره با ظرفیت  6حداقل مساحت کابین آسانسور  )43-2  پرسش

  مترمربع  60/1متر مربع             د)  17/1مترمربع              ج)  31/1مترمربع             ب)  2/1الف) 

  است.  صحیح جگزینه ب، -1-2-2-2-15پاسخ) طبق جدول 

ه و طول مسیر حرکت آسانسور از کف ورودي اصلی طبق 7کدام گزینه در مورد یک ساختمان مسکونی  )44-2  پرسش

  ) اجرا معماري 96مهر متر صحیح می باشد ( 29

م کیلوگر 630متر باشدو در صورتیکه آسانسوري با ظرفیت  1/1× 1/2هاي آسانسور باید حداقل الف) ابعاد یکی از کابین

  مترمربع باشد.  1،66داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از 

کیلوگرم  375متر باشدو در صورتیکه آسانسوري با ظرفیت  1/1× 1/2هاي آسانسور باید حداقل بعاد یکی از کابینب) ا

  مترمربع باشد 1/1داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از 

تعداد  متر کمتر و در صورتیکه آسانسوري با 1/2ج) عمق راهرو در مقابل ورودي کابین در هیچ شرایطی نمی تواند از 

  مترمربع باشد.  17/1نفر داشته باشد، حداقل مساحت قابل دسترسی کابین باید  6مسافر 

  د) هر سه گزینه صحیح است. 

ا حداقل یکی از آنه 4-1-2-15دستگاه آسانسور نیاز بوده که طبق آئین نامه  2حداقل  3-1-2-15پاسخ) طبق آئین نامه 

متر  2/1ر د 1/1ابعاد کابین این آسانسور برابر  10-1-2-15باید قابلیت حمل برانکارد را باید داشته باشد. طبق آئین نامه 

» دگزینه ب صحیح است. -1-2-2-2-15الف و گزینه ج طبق جدول -1-2-2-2-15است. گزینه هاي الف و ب طبق جدول 

  کامل ترین پاسخ است. 

متر مربع نصب شده است ظرفیت در نظر  5/6اگر در یک ساختمان صنعتی، آسانسوري با ابعاد کابین  )45-2  پرسش

  ) نظارت معماري 94بهمن گرفته شده براي آن..................کیلوگرم بوده است. (
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   3100د)                                  3600ج)                                    3300ب)                           3400الف) 

متر مربع اضافه می شود. اضافه  5مترمربع به مساحت  16/0کیلوگرم  2500کیلوگرم بیش از  100پاسخ) به ازاي هر 

 375/9تقسیم می کرده و ضریب  16/0که براي تبدیل آن به وزن ابتدا به ) مترمربع بوده 5/6-5( 5/1مساحت برابر 

کیلوگرم  5/3437کیلوگرم بار اضافی بدست می آید. پس مقدار کل وزن برابر است با  100بدست آمده به ازاي هر 

  نزدیک ترین پاسخ است. » الفگزینه ). 100+2500×375/9(

 تواند یم) نفره 13( لوگرمیک 1000 آسانسور نیکاب مساحت خصوص در ریز يها نهیگز از کی کدام )46-2  پرسش

  ؟»)21«طراحی برق  98(مهر  باشد حیصح

  مربع متر 7/2) د  مربع متر 3/2) ج  مربع متر 1/2) ب   مربع متر 5/2) الف

مترمربع است که تنها گزینه ج در  4/2تا  15/2ب، مساحث در بازه  1-2-2-2-15الف و  1-2-2-2-15پاسخ) طبق جداول 

  این بازه قرار دارد.

  

  دیواره ها و چاه آسانسور 15-2-2-3

هاي پوشاننده چاه آسانسور باید از مصالح مقاوم در برابر آتش (با قابلیت تحمل بیشتر از یک ساعت) ها و تیغهدیواره 15-2-2-3-1

ساخته شوند، که در اثر حرارت، گاز و دود مسموم کننده یا خطرناك از آنها متصاعد نشده و باعث ایجاد گرد و غبار نشوند. در 

ها از نوع از شیشه ساخته شوند مقاومت در برابر حریق مالك نمی باشد ولیکن باید این شیشههاي چاه آسانسور صورتی که دیواره

  هاي مشخص شده در استانداردهاي ملّی آسانسور مطابق باشد. لمینیت شده با ارتفاع متناسب با اندازه

باشد(خرداد  یپوشاننده چاه آسانسور(ها) در برابر آتش چقدر م يهاغهیوارها و تیحداقل زمان تحمل د )47-2  پرسش

  ؟ »)12«برق  89

  د) دو ساعت                 م ساعت     یک و نیج)               ک ساعت             یب)               م ساعت         یالف) ن

  ح است. یب صح، این زمان حداقل یک ساعت است. گزینه 1-3-2-2-15 نامهپاسخ) طبق آیین

 است. )44( برق 91اسفند  این پرسش مشابه پرسش 

ح یر صحیز يهانهیک از گزیشه ساخته شوند، کدامیچاه آسانسور از ش يهاوارهیکه د یدر صورت )48-2  پرسش

  ؟ »)15«89است(اسفند 

  ق باشند. یک ساعت مقاوم در برابر حرید حداقل یشه ها بایالف) ش

  ق باشند. یم مقاوم در برابر حریک ساعت و نید حداقل یبا يشه هایب) ش

  آسانسور باشند.  یمل يمشخص شده در استانداردها يهانت شده با ارتفاع مناسب با اندازهید از نوع لمیها باشهیج) ش

  باشد.  یچاه آسانسور مجاز نم يواره هایشه بعنوان دید) استفاده از ش

مشخص شده در  يهانت شده با ارتفاع مناسب با اندازهید از نوع لمیها باشهیش، 1-3-2-2-15نامه پاسخ) آیین

  ح است. یج صح. گزینه آسانسور باشند یمل ياستانداردها

هاي چاه آسانسور از شیشه ساخته شوند، صحیح هاي زیر در خصوص وقتی که دیوارهیک از گزینهکدام )49-2  پرسش

  ؟»)34«نظارت برق  96(مهر  است

  ها باید از نوع لیمنیت باشد. شیشهباشد.                               ب) الف) مقاومت در برابر حریق مالك نمی

  هاي الف و ب هر دو صحیح است. باشد.        د) گزینههاي چاه آسانسور مجاز نمیج) استفاد از شیشه براي دیواره

، با توجه به اینکه جنس دیواره از شیشه است، پس مقاومت در 15مبحث  18صفحه  1-3-2-2-15نامه پاسخ) طبق آئین

  ترین پاسخ است.ها از نوع لیمنیت شده باشند (گزینه ب)، گزینه د کاملك نبوده (گزینه الف) و باید شیشهبرابر حریق مال

 آن ظرفیت عالوه به آسانسور، به متعلق تجهیزات و ثابت قطعات دینامیکی و استاتیکی بارهاي که آنجا از 15-2-2-3-2
 چاه سقف و سازه طراحی در و شده محاسبه باید سقف، این به وارده نیروهاي کلیه شود، می وارد آسانسور چاه سقف بر

 .گردد لحاظ
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 بدون و صاف باید کابین هاي ورودي سمت در آسانسور چاه دیوارهاي داخلی سطح در، داراي هاي کابین در 15-2-2-3-3
 به نسبت درجه 60 زاویه با باید 3-3-2-2-15 شکل مطابق برجستگی این وجود صورت در.باشد فرورفتگی یا و برجستگی

  .شود پوشانده افق سطح

نسور ورودي آسا

"A"

"A"

60

  
  : سطح داخلی دیواره چاه در سمت ورودي3-3-2-2-15شکل 

اگر در ساختمانی با سازه بتن آرمه، تیر در تراز طبقات باعث ایجاد برجستگی از سطح داخلی دیوار چاه  )50-2  پرسش

  ) نظارت معماري 97اردیبهشت آسانسور در سمت ورودي کابین شود: (

  الف) باید با زاویه مناسب نسبت به سطح افق پوشانده شود. 

  ب) محل چاه آسانسور باید جابجاي شود. 

  ج) به علت ایجاد اختالل در مکانیزم باز شو در آسانسور مجاز نمی باشد.

  د) باید در تمامی ارتفاع طبقات پوشانده شود و سطح صاف و بدون مانع اجرا شود. 

  است.  صحیح الفگزینه نسبت به سطح افق پوشانده شود  درجه 60پاسخ) طبق آئین نامه فوق، باید با زاویه 

همزان با اجراي چاه آسانسور مربوط به یک کابین داراي در، به علت برخی  در یک ساختمان مسکونی، )51-2  پرسش

مسایل اجراي، یک برجستگی مطابق شکل در سطح داخلی دیواره چاه ایجاد شده است 

   ماري)نظارت مع 98چه تمهیداتی باید براي آن در نظر گرفت؟ (مهر 

  درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود. 60الف) این برجستگی باید با زاویه 

  ب) این برجستگی باید در سر در خروج از آسانسور و طبقات دیگر نیز تکرار شود.

  ج) این برجستگی حتما باید تخریب و برداشته شود.

  د) این برجستگی باید با مصالح نرم و قابل انعطاف پوشانده شود.

داراي در، سطح داخلی دیوارهاي چاه آسانسور در  ، در کابین3-3-2-2-15نامه طبق آیین پاسخ)

درجه نسبت  60هاي کابین باید صاف و بدون برجستگی و یا فرورفتگی بوده و با زاویه قسمت ورودي

  به سطح افق پوشانده شود. گزینه الف صحیح  است.

 و خلل کمترین که شوند پوشانده اي گونه به مناسب مصالح با باید سانسورآ چاه هاي دیواره داخلی سطح 15-2-2-3-4
 .)اي لیسه کار سیمان مانند( باشد دارا را فرج

ورودي
؟آسانسور
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چاه باید منحصرا براي آسانسور باشد نصب و عبور هر گونه لوله، کابل، سیم و تجهیزات دیگر، به استثناي سیم  15-2-2-3-5

هاي برق تغذیه و سیستم کنترل مخصوص آسانسور در داخل چاه کشی و لوله کشی برق مربوط به سیستم روشنایی چاه، کابل

  آسانسور، ممنوع است. 

متر از  5/0ور باید به نحو مطلوب تأمین گردد بدین ترتیب الزم است دو عدد چراغ در فاصله روشنایی چاه آسانس 15-2-2-3-6

متر با حفاظ و با قابلیت روشن و خاموش شدن از محل  7ها با فواصل حداکثر باالترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ

  موتورخانه نصب شوند. 

  ؟ »)21«برق  81ن یح است (فروردیکدام عبارت صح )52-2  پرسش

  گردد.  یمتر با حفاظت اجرا م 7ها به فواصل حداکثر در چاه آسانسور فاصله چراغ الف)

متر با حفاظ  7به فواصل حداکثر  ین نقطه چاه آسانسور و مابقین تریین و پایمتر از باالتر 5/0ب) دو عدد چراغ به فاصله 

  گردد.  یاجرا م

  خاموش کردن از موتورخانه و چاهک آسانسور را داشته باشد.  ت روشن وید ظرفیچاه آسانسور با يهاج) چراغ

  ب و ج هر دو درست است. گزینه هاي د) 

  بوده و صحیح است. 6-3-2-2-15 نامه گزینه ب عین متن آیین پاسخ) 

  ؟ »)52«برق  80ر یچاه آسانسور از هم چقدر است (ت یین چراغ روشنایحداکثر فاصله ب )53-2  پرسش

  دارد  ید) به ابعاد چاه بستگ     متر              7 ج)   متر                5/0ب)    متر                    3 الف)

  است. صحیح  جمتر است. گزینه  7، این فاصله حداکثر 6-3-2-2-15نامه  آیین طبق پاسخ) 

  ؟ »)9«برق  86ور یح است (شهریر صحیز يهانهیک از گزیکدام )54-2  پرسش

  د از موتورخانه باشد. یچاه آسانسور با ییخاموش کردن روشناالف) روشن و 

  د از موتورخانه و چاهک باشد.یچاه آسانسور با ییب) روشن و خاموش کردن روشنا

  د از چاهک باشد.یچاه آسانسور با ییج) روشن و خاموش کردن روشنا

  ان باشد.د از  قسمت اطالعات ساختمیچاه آسانسور با یید) روشن و خاموش کردن روشنا

  ح است. یالف صحپاسخ) این روشنایی باید از محل موتورخانه قابل روشن و خاموش شدن باشد. گزینه 

  »)53«برق  طراحی 95(اسفند  هایی است؟کنترل روشنایی چاه آسانسور از چه محل یا محل )55-2  پرسش

  ب) موتورخانه و چاهک آسانسورالف) موتورخانه آسانسور                                                        

  ها در چاه آسانسور                                  د) موتورخانه آسانسور و اتاق نگهبانیج) در محل نصب چراغ

  ، باید قابلیت کنترل از محل موتورخانه را داشته باشد. گزینه الف صحیح است.6-3-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

متر، یک  30/3ختمان مسکونی هشت طبقه، باارتفاع کف به کف طبقات برابر در چاه آسانسور یک سا )56-2  پرسش

 95شهریور نصب شده است براي چاه آسانسور حداقل چند چراغ روشنایی الزم است؟ ( m/s1آسانسور متعارف با سرعت 

  ) نظارت معماري

  عدد  6د)               عدد                 5ج)        عدد                   4ب)               عدد                 3الف) 

 4/25) متر، دو تا چراغ باید در نیم متر ابتدایی و انهایی نصب شود. از 8×3/3( 4/26پاسخ) مجموع کل ارتفاع برابر است با 

گرد می شود. که عدد بدست آمده به سمت پائین  4/25÷7=63/3متر یک چراغ حداقل باید باشد:  7باقیمانده به ازاي هر 

  است.  صحیح جگزینه 

 است.19(برق  81و فرودین  )59برق ( 80هاي تیر این پرسش مشابه پرسش ( 

1  محاسبه تعداد چراغ نصب شده در طول مسیر حرکت: نکته)
1

7
L

h
N

 
  
 

   

 ) ارتفاع چاهh.برابر است با: مجموع باالسري، عمق چاهک و طول مسیر حرکت (  

  حرکت: حاصل ضرب مجموع تعداد طبقات و فاصله طبقات.طول مسیر 
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  1منهاي  کفباالي همکف و تعداد طبقات: مجموع طبقات زیرزمین، هم 

  »)13«برق  93متر حداقل چه تعداد چراغ الزم است؟ (آبان  50در یک چاه آسانسور به ارتفاع  )57-2  پرسش

عدد                                     10د)                عدد 8ج)                         عدد                        9عدد                      ب) 7الف)

       ، رابطه زیر را می توان استخراج کرد:6-3-2-2-15نامه آیینپاسخ) از 

1 50 1
1 1 8

7 7

h
n

 
    

   

   گزینه ج صحیح است.

 است.12(برق   86شهریور  و )17(برق  82هاي اسفند این پرسش مشابه پرسش (  

مدار تغذیه سیستم روشنایی موتورخانه، روشنایی چاه و پریزهاي برق باید طوري در نظر گرفته شود که در صورت  15-2-2-3-7 

  ها برقرار باشد.قطع مدار تغذیه آسانسور براي تعمیرات احتمالی و موارد دیگر مدار آن

برق  80ریبرق (ت يهازیچاه آسانسور و پر ییانسور، روشناموتورخانه آس ییستم روشنایه سیمدار تغذ )58-2  پرسش

»48 :(«  

  تواند وصل شوند.  یالف) به تابلو برق در موتورخانه آسانسور م

  ه آنها برقرار بماند. یه آسانسور، مدار تغذیباشد که در صورت قطع مدار تغذ يد طوریبا ب)

  شوند.  یه میج) از تابلو کنترل آسانسور تغذ

  توانند مشترك باشند.  ید) م

  ح است. یصح بگزینه ، باید مستقل از مدار تغذیه آسانسور باشد. 7-3-2-2-15 نامهآیینطبق  پاسخ)

 است.50(برق  80تیر  این پرسش مشابه پرسش (  

ترین است؟  هاي زیر درباره تغذیه برق آسانسور و روشنایی چاه آسانسور مناسبیک از گزینهکدام  )59-2  پرسش

  »)30«برق  94(بهمن 

  ب)                   الف) 

  هاي الف و ب صحیح است. د) گزینه          ج) 

  ، گزینه الف صحیح است.7-3-2-2-15نامه پاسخ) براساس آیین

  »)55«برق  93بدان معنی است که: (خرداد » آسانسور باید مستقل باشدکابل تغذیه برق «عبارت  )60-2  پرسش

الف) کابل تغذیه تابلو کنترل آسانسور باید از ورودي سرویس مشترك یا تابلوي اصلی توزیع برق ساختمان، به طور مستقل 

  و بدون واسطه کشیده شود.

  رماتور به طور مستقل و بدون واسطه کشیده شود.ب) کابل تغذیه تابلو کنترل آسانسور باید همواره از پست ترانسفو

  هاي مصارف دیگر مشترك باشد.گاه نباید با مسیر کابلکشی تغذیه تابلو کنترل آسانسور، هیچج) مسیر کابل

کشی تغذیه تابلو کنترل آسانسور باید همواره مستقل از کابل هاي دیگر و از طریق چاه اختصاصی آسانسور د) مسیر کابل

  ود. اجرا ش
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  پاسخ) گزینه الف صحیح است.

برق  طراحی 95(اسفند  هاي درباره تغذیه برق آسانسور یک ساختمان صحیح است؟یک از گزینهکدام )61-2  پرسش

»27(«  

  الف) کابل برق آسانسور ممکن است به صورت انشعابی از تابلو نیمه اصلی مستقر در بام تغذیه شود.

  ب) کابل برق آسانسور ممکن است به صورت انشعابی از سیستم توزیع برق ساختمان (باسداکت) تغذیه شود. 

  ج) کابل برق آسانسور باید به صورت مستقل و از طریق تابلو برق اصلی ساختمان تغذیه شود.

  د) محدودیتی درباره تغذیه برق تابلو آسانسور وجود ندارد.

، مدار روشنایی موتورخانه، روشنایی چاه و پریزهاي برق باید مستقل از مدار تغذیه 7-3-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

  آسانسور از تابلو اصلی تغذیه شود. گزینه ج صحیح است.

  وزنه تعادل و کابین باید در یک چاه باشند. 15-2-2-3-8

  

  ساختمان سازه بر آسانسور تأثیرات 15-2-2-4

 در واقع اتصاالت و قطعات شامل که ها ساختمان در آسانسور با مرتبط قطعات اي سازه طرحی براي بخش این مقررات
 تعادل وزنه و آسانسور کابین اسکلت اي سازه طراحی ضوابط.شود می برده کار به باشند، می موتورخانه اتاقک و چاهک چاه،

 .باشد نمی مقررات این شامل است االجرا الزم آسانسوز سازنده توسط مربوطه استانداردهاي براساس که

 صورت در جوش استحکام تأیید همچنین و آن کف و سقف چاه، دیواره بر وارده بارهاي مکانیکی مقاومت احراز مسئولیت
 .باشد می ساختمان ملی مقررات دوم مبحث در شده تعیین ضوابط با مطابق سازه، بودن فلزي

 شوند اجرا و طراحی اي گونه به باید آسانسور با مرتبط اي سازه اتصاالت و قطعات کلیه: طراحی نیروهاي 15-2-2-4-1
 عملکرد هنگام ها ریل از وارده نیروهاي آسانسور، متحرك هاي قسمت متحرکه، سیستم وزن توسط شده اعمال بارهاي که

 مجموع براي.نمایند تحمل را بارها سایر و زلزله اثرات بارها، اي ضربه اثرات گیرها، ضربه به وارده نیروهاي ایمنی، ترمز
 اتصاالت و ها گاه تکیه.شوند محاسبه زلزله اثرات و بارها اي ضربه اثرات آسانسور، متحرك هاي قسمت و آالت ماشین وزن

 نامهآیین توسط که معینی حدود از آنها شکل تغییر و شده محاسبه فوق نیروهاي براي باید ساختمان به آسانسور قطعات
 .نشود بیشتر است شده تعیین مختلف آسانسورهاي براي معتبر هاي

 جهات، همه در آسانسورها حرکت اثر در بارها اي ضربه اثرات نمودن منظور براي: بارها اي ضربه اثرات 15-2-2-4-2
 .شود داده افزایش ساختمان ملی مقررات ششم مبحث در شده ارائه ضربه ضریب براساس باید طراحی نیروهاي کلیه

 زلزله برابر در قطعه و سازه رفتار بر موثر عوامل به توجه با باید قطعه هر بر زلزله معادل استاتیکی نیروهاي 15-2-2-4-3
 نیروهاي سایر با قائم و افقی جهات تمام در و شود محاسبه» ساختمان بر وارد بارهاي« ششم مبحث ضوابط به توجه با

 زلزله حسگرهاي تعبیه چهارم و سوم هاي دسته مشمول هاي ساختمان در همچنین.گردد ترکیب سازه و قطعه بر وارده
 .است الزامی

برابر ظرفیت با سرعتی حداقل  25/1هنگام عملکرد اضطراري ترمز ایمنی، مجموع وزن کابین خالی به عالوه  15-2-2-4-4

شود. هر چند عمده نیرو به هاي راهنما متوقف میبرابر سرعت اسمی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ایمنی روي ریل 15/1

ا به سازه و وجود نیروهاي جانبی، سازه آسانسور نیز باید قدرت تحمل این هدلیل اتصال آنشود؛ ولی بههاي راهنما وارد میریل

  نیروها را داشته باشد؛ بنابراین، تاثیر این نیروها باید در محاسبات سازه در نظر گرفته شود. 

هنگام عملکرد اضطراري ترمز ایمنی آسانسور، مجموع وزن کابین خالی به عالوه ..................... برابر  )62-2  پرسش

هاي راهنما متوقف ظرفیت با سرعتی حداقل ............ برابر سرعت نامی و شتاب .............. متناسب با نوع ترمز ایمنی روي ریل

  »)22«برق  92شود. (آذر می

 مثبت ،15/1، 25/1، صفر          د) 25/1، 15/1، منفی                     ج) 15/1، 25/1ب)           ، منفی25/1، 15/1الف) 
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گزینه ب بوده و شتاب باید منفی باشد.  15/1و  25/1، اعداد خواسته شده به ترتیب 4-4-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

   صحیح است.

 در آسانسور موتور ارتعاش و آسانسور حرکت وزن، از ناشی دینامیکی و استاتیکی نیروهاي گرفتن نظر در 15-2-2-4-5
  .است الزامی ساختمان سازه طراحی و محاسبه

لحاظ نمودن اثرات ناشی از ضربات وارده از حرکت و ترمز آسانسور و نیز برخورد آن با کف چاهک در محاسبه و  15-2-2-4-6

 طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور الزامی است.

 خطر درجه معادل حداقل یا و باالتر ریسک با هاي زلزله برابر در مقاومت براي باید آسانسور نگهدارنده سازه 15-2-2-4-7
 .شود طراحی و محاسبه اصلی ساختمان زلزله

  

  موتورخانه 15-2-2-5

بهترین محل جانمایی موتورخانه (در صورت وجود) در باالي چاه آسانسور است هر چند که ممکن است به دلیل  15-2-2-5-1

در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد. فضاي موتورخانه باید به اندازه اي باشد که امکان جاي دادن  ها، موتورخانهاي محدودیتپاره

  د مجاز و تعمیرات احتمالی را دارا باشد. تجهیزات، فضاي مناسب جهت تردد ایمن افرا

  ؟ »)43«برق 92آذر ( باشد یح نمیصح یکشش يکدام عبارت در مورد موتورخانه آسانسورها )63-2  پرسش

  رد.یچاه آسانسور قرار گ يد در باالیه، موتورخانه بایمتر بر ثان 5/2ش از یبا سرعت ب يالف) در آسانسورها

  رد. یا کنار چاه آسانسور قرار گین ییتواند در پا یموتورخانه مها، تیاز محدود یب) در صورت وجود برخ

  متر است.  یسانت 180آالت نیج) حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماش

  رد. یچاه آسانسور قرار گ يد همواره در باالید) موتورخانه با

مگر اینکه مجبور به نصب در کنار یا پایین چاه شویم.  نامه، موتورخانه همواره باید در باالي چاه باشد،طبق این آیین پاسخ) 

  ح است.ید صحگزینه 

  ؟ »)10«برق  82باشد (اسفند  یدرست م یکشش يکدام عبارت در مورد موتورخانه آسانسورها )64-2  پرسش

  چاه آسانسور باشد.  يد باالیالف) موتورخانه با

  ن چاه آسانسور باشد. ییا پاید در کنار یب) موتورخانه با

  ا کنار چاه آسانسور باشد. ین ییچاه در پا يتواند عالوه برباال یموتورخانه مج) 

  چاه آسانسور باشد.  يد باالیمتر موتور خانه با 28ش از یبا ارتفاع ب يد) در ساختمان ها

نصب آسانسور  در پایین یا کنار چاه می تواند ها، موتورخانهاي محدودیتبه دلیل پاره، 1-5-2-2-15نامه پاسخ) طبق آیین

  ح است. یج صحگزینه .شود

طراحی و اجرا گردد. در صورت عدم  2هاي پیوست ها و جدولابعاد موتورخانه (در صورت وجود) باید طبق نقشه 15-2-2-5-2

  ، موارد زیر باید رعایت شود: امکان لحاظ هر یک از این ابعاد در طراحی موتورخانه

  میلی متر باشد؛  700الف) حداقل فضاي باز در جلوي تابلوهاي کنترل آسانسور 

  میلی متر باشد؛  400ب) حداقل معبر براي عبور از کنار تجهیزات ثابت 

  میلی متر باشد؛  500پ) حداقل معبر براي عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش 

  میلی متر باشد؛  2000ت) حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی 

  میلی متر باشد؛  300ث) حداقل ارتفاع از روي قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه 

حصور شود و میلی متر باشد سطوح باالتر باید با نرده م 500ج) در صورتی که اختالف ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه بیش از 

  براي دسترسی به آن نردبانی تعبیه شود. 

ها و ...) تعبیه میلی متر اطراف تجهیزات چرخنده (کنترل کننده مکانیکی سرعت فلکه 600×500چ) سطح کاري معادل حداقل 

  شود. 
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  ؟ »)22«برق  81ن ید باشد (فروردیکنترل آسانسور چقدر با يتابلوها يباز در جلو يحداقل فضا )65-2  پرسش

  متر  یلیم 1800د)       متر          یلیم 700ج)                  متر        یلیم 600ب)                   متر          یلیم 500الف) 

  یح است.ج صحگزینه  2-5-2-2-15 نامهآیین» الف«پاسخ) طبق بند 

ه از محل استقرار حداقل فضاي باز در جلوي تابلوهاي کنترل آسانسورها و حداقل ارتفاع موتورخان )66-2  پرسش

  ) نظارت معماري 89اسفند ماشین آالت به ترتیب چند میلمیتر است؟ (

   1800و  600د)                    1800و  500ج)             1800و  700ب)              2000و  700الف) 

  صحیح است.  بآئین نامه فوق، گزینه  »ت«و  »الف«پاسخ) طبق بندهاي 

اجرا  92آذر موتورخانه آسانسور در نواحی تردد و دسترسی چه مقدار باید باشد؟ (حداقل ارتفاع  )67-2  پرسش

  ) معماري

  سانتیمتر  200) د                 سانتیمتر          160) ج           سانتیمتر       170ب)     سانتیمتر        1900الف) 

  آئین نامه فوق، گزینه د صحیح است.  »ت«پاسخ) طبق بند 

ل ارتفاع از روي قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه آسانسور چند میلی متر است؟ حداق )68-2  پرسش

  ) اجرا معماري 95اسفند (

  700د)                    300) ج                     400ب)                              500الف) 

  آئین نامه فوق، گزینه ج صحیح است.  »ث«پاسخ) طبق بند 

در صورتی که موتورخانه (در صورت وجود) براي بیش از یک آسانسور استفاده شود حداقل ابعاد موتورخانه مشترك  15-2-2-5-3

  ) محاسبه گردد. 3-5-2-2-15از جدول (

  ترددکم یمسکون يآسانسورها ياستثنا به یکشش مشترك يآسانسورها موتورخانه ابعاد حداقل: 3-5-2-2-15جدول 

  موقعیت آسانسورها  پارامتر

  مقابل یکدیگر  مجاور یکدیگر

  مساحت کف 0.9 1a aR R N   0.9 1a aR R N   

  عرض   4 31 200d N b        4 31 200 2d N b    

  2d2فاصله بین دو چاه روبرو+ 4d  عمق

تعداد آسانسور است  Nعمق چاه و  2dعمق موتورخانه،  4dعرض چاه،  3bعرض موتورخانه،  4bمساحت موتورخانه،  aRکه در آن، 

  (در صورت فرد بودن به عدد زوج باال گرد شود).

متر  3و به عرض  5کیلوگرم) به طول  1000ابعاد موتورخانه آسانسور کششی مسافربري (ظرفیت   )69-2  پرسش

هم داشته باشیم، حداقل مساحت موتورخانه  است. چنانچه دو دستگاه آسانسور با مشخصات و ظرفیت این آسانسور در کنار

  »)56«برق  83آسانسورها برابر است با: (بهمن 

  متر مربع  30د)   متر مربع             5/28ج)                متر مربع  68/19ب)             متر مربع  15الف) 

  پاسخ) طبق جدول فوق، مساحت دو آسانسور کنار هم برابر است با:

     20.9 1 3 5 0.9 3 5 2 1 28.5a aR R N m         

  پس گزینه ج صحیح است. 

 باشد ارتفاع متر میلی 2000 و عرض میلیمتر 900 حداقل داراي اید) بوجود صورت در( موتورخانه در بازشوي 15-2-2-5-4
 در قفل.گیرد قرار صالحیت صاحب افراد اختیار در و بوده مطمئن کلید و قفل داراي بیرون، سمت به باید در بازشوي

 .شود باز کلید با بیرون از و کلید بدون داخل از که باشد اي گونه به باید موتورخانه

 :باید ها فلکه محل و موتورخانه به ورود براي عمومی راه

 .باشد فراهم ورود از قبل آن نمودن روشن امکان که باشد مناسبی دائمی روشنایی وسیله داراي )الف

 .باشد فراهم خصوصی هاي محوطه به ورود به نیاز بدون و کافی ایمنی با شرایطی هر تحت آن از تردد ب)


