
 تشریحی-مدیر فنی

 تمامی حداقل فواصل استانداردی که بایددرموتورخانه آسانسور رعایت شودرا بنویسید؟ .1

 انواع شیارهای موتور را بارسم شکل همراه بازوایای آنرا نشان دهید. .2

گیروزنه ضربه .  متربرثانیه محاسبه نمایید 5/2 کیلوگرم وسرعت 1000 اورهد مورد نیاز رابرای آسانسوری باظرفیت .3

 سانتیمترمی باشد.45/2سانتیمتروارتفاع کابین ازکف تاروی سقف 5/17 هیدرولیکی دارای کورس

 :  سانتیمتر و به صورت دو درب تونلی باشد 200 سانتیمترعرض وبه عمق240اگرداکت آسانسوربه ابعاد .4

ی الزم درجانمایی چاه بادرب تمام اتوماتیک الف : محاسبه ظرفیت کابین بارسم شکل وبانشان دادن تمامی حداقل فواصل استاندارد

را با رسم شکل نشان دهید پاسخ     70*60*9و  80* 70*16که درب داخل چاه آسانسورنصب شود .ب:  انداز ریل 80تلسکوپی

 .را پشت ورقه  بنویسید

 

 آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است: .5

متر بر ثانیه ،  هفت  1، سرعت حرکت کابین  10شته سیم بکسل نمره ر5کیلوگرم ،  700نفر ، وزن کابین با متعلقات 10ظرفیت 

سانتیمتر ، زاویه تماس 40سانتیمتر ، قطر فلکه هرز گرد  52، قطر فلکه کششی 1به  1متر، سیستم تعلیق  23طبقه با طول مسیر 

ربکس به همراه شاسی زیر موتور ، وزن موتورگی 60و راندمان گیربکس 90درجه ، راندمان موتور165سیم بکسل روی فلکه اصلی 

 T9کیلوگرم و ریل کابین 500

 مطلوب ست :

a) .محاسبه میزان وزنه مورد نیاز 

b) .محاسبه توان موتور 

c) .محاسبه ضریب ایمنی 

d) .محاسبه نیروی وارده به ضربه گیرهای کابین و کادر وزنه 

e) .نیروی وارده به دال بتونی 

f) .محاسبه فشار مخصوص 

g)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2  ظرفیت کامل وقتی کابین پایین ترین طبقه است. %125با 

h)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2 .بدون وزن وقتی کابین باالترین طبقه است 

i)  سانتیمتر باشد. 180محاسبه تنش ریل ها در صورتیکه فاصله براکت ها 

 

 

 آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است: .6

 5متر بر ثانیه ، با  1، سرعت حرکت کابین  10رشته سیم بکسل نمره 5کیلوگرم ،  750نفر ، وزن کابین با متعلقات 11ظرفیت 

سانتیمتر ، زاویه تماس 40سانتیمتر ، قطر فلکه هرز گرد  52، قطر فلکه کششی 1به  1متر ، سیستم تعلیق  20توقف و طول مسیر 

، وزن موتورگیربکس به همراه شاسی زیر موتور  60و راندمان گیربکس 90، راندمان موتور درجه165سیم بکسل روی فلکه اصلی 

 T9کیلوگرم و ریل کابین 535

 مطلوب ست : )از پشت برگه ها جهت پاسخ استفاده نمایید.(



a) .محاسبه میزان وزنه مورد نیاز 

b) .محاسبه توان موتور 

c) .محاسبه ضریب ایمنی 

d) های کابین و کادر وزنه.محاسبه نیروی وارده به ضربه گیر 

e) .نیروی وارده به دال بتونی 

f) .محاسبه فشار مخصوص 

g)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2  ظرفیت کامل وقتی کابین پایین ترین طبقه است. %125با 

h)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2 .بدون وزن وقتی کابین باالترین طبقه است 

i)  سانتیمتر باشد. 180محاسبه تنش ریل ها در صورتیکه فاصله براکت ها 

 

 

 آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است: .7

 7متر بر ثانیه ، با  1، سرعت حرکت کابین  10رشته سیم بکسل نمره 5کیلوگرم ،  780نفر ، وزن کابین با متعلقات  9ظرفیت 

سانتیمتر ، زاویه تماس 40سانتیمتر ، قطر فلکه هرز گرد  54، قطر فلکه کششی 1به  1متر ، سیستم تعلیق  27توقف و طول مسیر 

، وزن موتورگیربکس به همراه شاسی زیر موتور  60و راندمان گیربکس 90درجه ، راندمان موتور163سیم بکسل روی فلکه اصلی 

 T9کیلوگرم و ریل کابین 550

 مطلوب ست : 

a) .محاسبه میزان وزنه مورد نیاز 

b) .محاسبه توان موتور 

c) .محاسبه ضریب ایمنی 

d) به ضربه گیرهای کابین و کادر وزنه. محاسبه نیروی وارده 

e) .نیروی وارده به دال بتونی 

f) .محاسبه فشار مخصوص 

g)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2  ظرفیت کامل وقتی کابین پایین ترین طبقه است. %125با 

h)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2 .بدون وزن وقتی کابین باالترین طبقه است 

i) سانتیمتر باشد. 180براکت ها  محاسبه تنش ریل ها در صورتیکه فاصله 

 

 شیر فشار شکن را تعریف و محل نصب آن باید کجا باشد؟ .8

 مورد به اختصار توضیح دهید. 2وظیفه شیر محدود کننده  را بنویسید و الزمات استانداردی آن را در  .9

 شرایط آسانسورها با قابلیت حمل صندلی چرخ دار را بنویسید؟ .10

 متر بر ثانیه را محاسبه نمائید. 65/0سانتیمتر و سرعت  80با عرض  ظرفیت جا به جایی یک پله برقی .11

 ( آسانسور رابنویسید؟pitابعاد استانداردی  فضای  چاهک ) .12

 دریچه های افقی برای دسترسی افراد باید حداقل چه ابعادی داشته باشد ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟ .13

   چقدر است ؟ 10نمره حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل  .14



   چقدر است ؟ 9حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .15

   چقدر است ؟ 11حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .16

   چقدر است ؟ 8حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .17

   چقدر است ؟ 12حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .18

   چقدر است ؟ 13حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .19

   چقدر است ؟ 16حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .20

 شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل صندلی چرخدار را بنویسید ؟    .21

 500نفر و وزن کابین  5نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .22

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟  

نفر و وزن کابین 4نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .23

 به فرمائید؟  کیلوگرم را محاس400

 ابعاد درب های دسترسی چقدر باید باشد ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟ .24

 شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل برانکارد را بنویسید؟  .25

 600نفر و وزن کابین  6نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .26

 کیلوگرم

 .شیارهای موتور را با رسم شکل همراه با زوایای آنرا نشان دهیدانواع  .27

 700نفر و وزن کابین 7نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .28

 کیلوگرم

 .انواع شیارهای موتور را با رسم شکل همراه با زوایای آنرا نشان دهید .29

ضربه گیروزنه هیدرولیکی .  متربرثانیه محاسبه نمایید3کیلوگرم وسرعت 1000 رای آسانسوری باظرفیتاورهد مورد نیازب .30

 سانتیمترمی باشد 55/2سانتیمترو ارتفاع کابین ازکف تاروی سقف  5/17 دارای کورس

 :  سانتیمتر و به صورت دو درب تونلی باشد 210 سانتیمترعرض وبه عمق250اگر داکت آسانسوربه ابعاد .31

الف : محاسبه ظرفیت کابین بارسم شکل وبانشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی الزم درجانمایی چاه بادرب تمام اتوماتیک 

را با رسم شکل نشان دهید پاسخ     75*60*9و  85* 70*16که درب داخل چاه آسانسورنصب شود .ب:  انداز ریل 80تلسکوپی

 را پشت ورقه  بنویسید.

    را به ترتیب چقدر است ؟ 11و  13ناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره حداقل قطر م .32

 ابعاد آسانسور ها با قابلیت حمل برانکارد و تخت و عرض بازشو درب را به ترتیب بنویسید؟   .33

 زنجیر جبران چه عملی را انجام میدهد و انتخاب آن به چه عاملی بستگی دارد ؟ .34

 شرایطی را داشته باشد ؟ توضیح دهید .فضای چاهک )پیت( باید چه  .35

 آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است: .36

متر بر ثانیه ، با  1، سرعت حرکت کابین  10رشته سیم بکسل نمره 5کیلوگرم ،  900نفر ، وزن کابین با متعلقات 11ظرفیت 

سانتیمتر ، 40سانتیمتر ، قطر فلکه هرز گرد  52، قطر فلکه کششی 1به  1متر ، سیستم تعلیق  23توقف و طول مسیر  7

، وزن موتورگیربکس به همراه  60و راندمان گیربکس 90، راندمان موتور درجه165زاویه تماس سیم بکسل روی فلکه اصلی 

 T9کیلوگرم و ریل کابین 550شاسی زیر موتور 

 مطلوب ست : 



a) .محاسبه میزان وزنه مورد نیاز 

b) .محاسبه توان موتور 

c) .محاسبه ضریب ایمنی 

d) .محاسبه نیروی وارده به ضربه گیرهای کابین و کادر وزنه 

e) بتونی. نیروی وارده به دال 

f) .محاسبه فشار مخصوص 

g)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2  ظرفیت کامل وقتی کابین پایین ترین طبقه است. %125با 

h)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2 .بدون وزن وقتی کابین باالترین طبقه است 

i)  سانتیمتر باشد. 170محاسبه تنش ریل ها در صورتیکه فاصله براکت ها 

 

 سانتی مترباشد : 225سانتی مترعرض و به عمق 200اد  اگر داکت آسانسور به ابع .37

a)   محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و با نشان دادن حداقل فواصل الزم در جانمایی چاه با درب  تمام اتوماتیک

 که درب داخل چاه آسانسور نصب شود  80تلسکوپی

b)  محاسبه ضریب اطمینان 

c)  موتور محاسبه بار استاتیکی وارد بر محور فلکه  کشش 

d)  محاسبه توان موتور 

e) محاسبه نیروهای وارد بر دال بتنی در محل نصب موتور گیربکس 

f) محاسبه فشار مجاز بر روی فلکه کشش 

g)  فقط محاسبه کششT1 وT2   وقتی کابین با ظرفیت کامل در پایین ترین طبقه قرار دارد 

 

 مفروضات :  

 اگر چاه  آهن کشی شده باشد  مفروض است :   

  57400و حداقلبارپارگیسیمبکسل  11رشته نمره 6تعداد سیم بکسل -3متر   36ارتفاع چاه  -2کیلو گرم   1000وزن کابین  -1

می باشد.  2:1سیستم تعلیق   -  5متر بر ثانیه   6/1سرعت آسانسور یا سرعت کابین  -4کیلو گرم می باشد .    4/0و وزن هر متر 

 متر باشد  35ارتفاع چاه  -7در صد .  95در صد وراندمان فلکه ها  60بکس درصد گیر 90راندمان موتور  -6

 

 شکل را رسم نمائید ؟ و شیار فلکه موتور  زاویه  .38

 ترمز ایمنی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی را نام ببرید ؟  .39

 باید چند لوکس باشد ؟  حداقل روشنایی چاه وموتورخانه به ترتیب .40

 حداکثر سرعت و شیب مجاز پله برقی چقدر می باشد؟ .41

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .42



 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2متر عمق چاه  8/1عرض چاه 

قل فواصل استانداردی در جانمایی چاه مطلوب است محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حدا

 آسانسور

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .43

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2/2متر عمق چاه  6/1عرض چاه 

انمایی چاه مطلوب است محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در ج

 آسانسور

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .44

 سانتیمتر سانترال . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2متر عمق چاه  8/1عرض چاه 

 محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسور

 

 مشخصات زیر مفروض است .چاه آسانسوری با  .45

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2متر عمق چاه  6/1عرض چاه 

مطلوب است محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه 

 آسانسور

 

 باشد؟ باید چقدر هیدرولیک آسانسور خانه موتور ابعاد حداقل .46

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .47

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2/2متر عمق چاه  2عرض چاه 

 محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسور

 

 ف و شرایط و استاندارد آن را بنویسید باشد؟شیر یک طرفه را تعری .48

 اصطالحات شیردستی  و شیر اطمینان را تعریف کنید .49

 شرایط آسانسورها با قابلیت حمل برانکادر بر را بنویسید؟ .50

 متر بر ثانیه را محاسبه نمائید. 0 /65سانتیمتر و سرعت  80ظرفیت جا به جایی یک پله برقی با عرض  .51

 متر بر ثانیه را محاسبه نمائید. 0 /5سانتیمتر و سرعت  60ه برقی با عرض ظرفیت جا به جایی یک پل .52

 متر بر ثانیه در یک ساعت محاسبه نمایید. 65/0و سرعت  80ظرفیت جابجایی یک دستگاه پله برقی با عرض  .53

 ویژگی پوشش چاه طبق استاندارد چگونه باید باشد؟ .54

 رد ؟در چه مواردی میتوان از کابین بدون درب استفاده ک .55

 چه میزان نیرو در هنگام عملکرد ترمز ایمنی بر ریلها کابین و وزنه تعادل وارد میشود ؟ )برای انواع ترمز ایمنی ( .56

 در دسترس )محل عبور افراد ( میباشد کف این چاه باید چه شرایطی را داشته باشد؟ PITدر آسانسور فضای زیر  .57

 باشد نام ببرید ؟ فضای باالسری )اورهد ( باید چه شرایطی را داشته .58

کیلو  750نفر و وزن کابین  8نیروی وارده بر ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .59

 گرم را محاسبه فرمایید 



 15فیت متر بر ثانیه ،  ظر 6/1نیروی وارده بر ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با سرعت  .60

 کیلو گرم را محاسبه نمایید . 1050نفر و وزن کابین 

 1050نفر و وزن کابین  15نیروی وارده بر ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .61

 کیلو گرم را محاسبه فرمایید.

 گرمای مجاز محیط موتورخانه آسانسور حداقل و حداکثر چه میزان است؟ .62

 داکت آسانسوری با داده های زیر مفروض است .63

  160طرف درب  200*160ابعاد داکت  -

 متر  20ارتفاع حرکت  -

 متر بر ثانیه 6/1سرعت  -

 کیلو گرم  650وزن کابین  -

 %90و موتور  %70ضریب راندمان گیربکس  -

 

 مطلوبست :  

 طراحی کابین با حداکثر ظرفیت 

 محاسبه وزن وزنه تعادل 

 ستاتیکی وارد بر محور گیربکسمحاسبه حداکثر بار ا 

 محاسبه قدرت موتور 

 محاسبه نیروهای وارد بر دال بتنی محل نصب گیربکس 

 

                                داکت آسانسوری با داده های زیر مفروض است                                                                                       .64

  160طرف درب  200*160ابعاد داکت  

  متر 50ارتفاع حرکت 

  متر بر ثانیه2سرعت 

  کیلو گرم 850وزن کابین 

  90و موتور  %70ضریب راندمان گیربکس%  

  رشته 6گرم تعداد  430وزن هر متر سیم بکسل 

 مطلوبست : 

  طراحی کابین با حداکثر ظرفیت 

 محاسبه وزن وزنه تعادل 

 یکی وارد بر محور گیربکسمحاسبه حداکثر بار استات 

 محاسبه قدرت موتور 

 محاسبه نیروهای وارد بر دال بتنی محل نصب گیربکس 

 



 سانتی مترباشد :  265سانتی مترعرض و به عمق 180اگر داکت آسانسور به ابعاد   .65

a)   محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و با نشان دادن حداقل فواصل الزم در جانمایی چاه با درب  تمام اتو ماتیک

 که درب داخل چاه آسانسور نصب شود  80تلسکوپی

b)  محاسبه ضریب اطمینان 

c) محاسبه وزن زنجیر جبران 

d)  محاسبه بار استاتیکی وارد بر محور فلکه  کشش موتور 

e)  محاسبه توان موتور 

f)  محاسبه نیروهای وارد بر دال بتنی در محل نصب موتور گیربکس 

g)  محاسبه فشار مجاز بر روی فلکه کشش 

h)  فقط محاسبه کششT1 وT2   وقتی کابین با ظرفیت کامل در پایین ترین طبقه قرار دارد 

 مفروضات :  

رشته نمره  6تعداد سیم بکسل  -3تر        م 42ارتفاع چاه  -2کیلو گرم   1200وزن کابین  -1اگر چاه  آهن کشی شده باشد   

 6/1سرعت آسانسور یا سرعت کابین  - 4کیلو گرم می باشد .     4/0و وزن هر متر   57400بکسل  سیم پارگی و حداقل بار 11

 می باشد. 2:1سیستم تعلیق   -  5متر بر ثانیه   

 

یستی تحمل چه باری را داشته ؟ ریل بایل چیستز یکدیگر با ضخامت تیغه رارتباط فاصله براکت های ریل کابین ا .66

 ؟ باشد

متر بر ثانیه محاسبه نمایید . ضربه گیر وزنه  5/2کیلوگرم و سرعت  1000اورهد مورد نیاز را برای آسانسوری با ظرفیت  .67

 سانتیمتر میباشد . 5/17هیدرولیکی دارای  کورس 

 میباشند ؟ مزایا و معایب هر یک را توضیح دهید .  مخفف چه سیستمهای کنترلی  AC2و    ACVVو    VVVFکلمات.  .68

 آیا ضربه گیرها میتوانند به کابین و کادر وزنه متصل باشند ؟ اگر پاسخ مثبت است ، تحت چه  شرایطی  ؟ .69

انواع دیگر سیستم رانش مثبت در آسانسور ) بجز هیدرولیک ( توضیح ، محدودیت و الزامات استانداردی را تشریح   .70

 نمایید .

الزامات و تمهیدات ویژه  ایمنی در آسانسورهای گیرلس ) با یا بدون موتورخانه ( در قیاس با آسانسورهای گیربکس دار   .71

 چیستند ؟ چرا و کاربردشان چیست ؟

 شرایط دریچه های اضطراری چاه آسانسور را توضیح دهید ) ابعاد و اندازه ها محل نصب و شرایط و الزامات دیگر ( . .72

با آتش سوزی و کنترل گسترش آن در آسانسور ، چه تمهیداتی بایستی پیش بینی گردد ) بصورت عمومی و در رابطه  - .73

 نه برای آسانسور های مقاوم در برابر آتش که شرایط خاص دارند ( ؟ 

 در صورتی که در آسانسور هیدرولیک بیش از یک جک مورد استفاده قرار گیرد ، شرط اصلی باالنس بودن آنها و حرکت .74

 هماهنگ آنها با یکدیگر چه می باشد ؟

 ضربه گیرهای هیدرولیک چه مشخصه های اصلی دارند و در انتخاب نوع آنها ، درگیر چه فاکتورهایی میباشیم .  .75

 زنجیر جبران چه عملی را انجام میدهد و انتخاب آن به چه عاملی بستگی دارد ؟ .76

                                       ترمز ایمنی را تعریف نموده و انواع آنرا نام ببرید ؟                                                                            .77

 باشد؟                       در دسترس )محل عبور افراد ( میباشد کف این چاه باید چه شرایطی را داشته PITدر آسانسور فضای زیر  .78



کیلو  850نفر و وزن کابین  8نیروی وارده بر ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .79

 گرم را محاسبه فرمایید    

                                                                                                                                                              

 داکت آسانسوری با داده های زیر مفروض است         .80

  180طرف درب  200*180ابعاد داکت  -

  متر 40ارتفاع حرکت  -

 متر بر ثانیه 6/1سرعت  -

 کیلو گرم 950وزن کابین  -

  %90و موتور  %70ضریب راندمان گیربکس  -

 رشته 6گرم تعداد  430وزن هر متر سیم بکسل  -

 مطلوبست : 

 طراحی کابین با حداکثر ظرفیت 

 محاسبه وزن وزنه تعادل 

 محاسبه حداکثر بار استاتیکی وارد بر محور گیربکس 

 محاسبه قدرت موتور 

 ه نیروهای وارد بر دال بتنی محل نصب گیربکسمحاسب 

 

 شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل تخت را بنویسید؟  .81

 900نفر و وزن کابین  9نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .82

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟ 

 800نفر و وزن کابین  8کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت نیروهای وارده به ضربه گیر زیر  .83

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟ 

 ؟ باشد داشته باید شرایطی چه و ؟ باشد باید چقدر اضطراری دریچه ابعاد حداقل .84

                                          تمامی حداقل فواصل استانداردی که باید در موتورخانه آسانسور رعایت شود را بنویسید ؟                                              .85

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .86

 سانتیمتر تلسکوپی . 80لی و عرض بازشو متر و به صورت دو درب تون 2متر عمق چاه  8/1عرض چاه 

 محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسور

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .87

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2متر عمق چاه  2عرض چاه 

 حاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسورم



 

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .88

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2/2متر عمق چاه  8/1عرض چاه 

 ان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسورمحاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نش

 

 حداقل ابعاد موتور خانه آسانسور هیدرولیک چقدر باید باشد؟ .89

 فرق سیستم کلکتیودان  با کلکتیو سلکتیو را بنویسید؟ .90

 بنویسید؟ را سیمپلکس با دوپلکس سیستم فرق .91

 متر بر ثانیه در یک ساعت محاسبه نمایید. 5/0سانتیمتر و سرعت 100ظرفیت جابجایی یک دستگاه پله برقی با عرض  .92

 متر بر ثانیه در یک ساعت محاسبه نمایید. 65/0سانتیمتر و سرعت 100ظرفیت جابجایی یک دستگاه پله برقی با عرض  .93

ت و مشخصات در چه نوعی از آسانسور درب طبق بایستی مجهز به پنجره باشد و چرا؟ ابعاد مجاز پنجره چیست و ضخام .94

 شیشه و طلق چه بایستی باشد و این ضخامت چگونه به ابعاد پنجره ربط پیدا می کند ؟ 

 بار استاتیک موتورگیربکس به چه معناست و چگونه محاسبه میگردد ؟ فرمول آن چیست ؟   .95

 شرایط تهویه چاه و موتورخانه اسانسور چیست ؟ .96

 ؟ز متصل باشند؟  تحت چه  شرایطیین باید به ضربه گیر روی کابین نیچه نوعی از آسانسورها عالوه بر ضربه گبر زیرکاب .97

الزامات ایمنی ترمز الکترومکانیکی موتور آسانسور ، نحوه کار ، حداکثر نیروی الزم برای بازکردن  و نحوه قطع و وصل  .98

 جریان را توضیح دهید .

را مشخص کرده و توضیح دهید ) با   1:2به آویز   1:1سناریوی تغییر نیروها ، بار و توان در آسانسورهای کششی ازا آویز  .99

 اعداد و رقام ( .

حداقل ارتفاع مفید دربهای آسانسور چقدر است ؟ حداکثر فاصله مجاز دربهای طبقه در یک آسانسور باری  .100

 چند مترمی تواند باشد ؟ 

اصلی باالنس بودن آنها  در صورتی که در آسانسور هیدرولیک بیش از یک جک مورد استفاده قرار گیرد ، شرط .101

 و حرکت هماهنگ آنها با یکدیگر چه می باشد ؟

 چه تمهیدات و پیشنهاداتی دارید ؟ (Zone II )برای یک آسانسور ضد گردغبار و ضد انفجا   .102

کفشک رولر چه کاربردهایی دارد ) در انواع آسانسور ( و جهت جلوگیری از لرزش کابین بدلیل لنتقال آنی   .103

 ارتعاشات در این نوع کفشکها ، چه تدابیری الزم است ) در خصوص نصب ( ؟ 

 حداکثر نیروی وارده بر کف چاله آسانسور از طریق ریلها ، چیستند و چگونه محاسبه میشوند ؟ .104

تمهیدات ایمنی ) استانداردی( در خصوص آسانسورهای کششی بدون موتورخانه با سیستم  مهمترین .105

 موتورگیرلس چیستند ؟ 

 چقدر است ؟ 12حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .106

 شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل صندلی چرخدار را بنویسید؟  .107

نفر و وزن  7به گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضر .108

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟  700کابین 



نفر و وزن  4نیروهای وارده به ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفیت  .109

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟ 400کابین 

 چقدر باید باشد و چه شرایطی باید داشته باشد؟ حداقل ابعاد درب های اضطراری .110

 آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است: .111

 7متر بر ثانیه ، با  1، سرعت حرکت کابین  10رشته سیم بکسل نمره 5کیلوگرم ،  700نفر ، وزن کابین با متعلقات 10ظرفیت 

سانتیمتر ، زاویه تماس 40تیمتر ، قطر فلکه هرز گرد سان 52، قطر فلکه کششی 1به  1متر ، سیستم تعلیق  23توقف و طول مسیر 

، وزن موتورگیربکس به همراه شاسی زیر موتور  60و راندمان گیربکس 90درجه ، راندمان موتور165سیم بکسل روی فلکه اصلی 

 T9کیلوگرم و ریل کابین 500

 مطلوب ست : 

a) .محاسبه میزان وزنه مورد نیاز 

b) .محاسبه توان موتور 

c) ایمنی. محاسبه ضریب 

d) .محاسبه نیروی وارده به ضربه گیرهای کابین و کادر وزنه 

e) .نیروی وارده به دال بتونی 

f) .محاسبه فشار مخصوص 

g)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2  ظرفیت کامل وقتی کابین پایین ترین طبقه است. %125با 

h)  محاسبه نیروی کششیT1  وT2 .بدون وزن وقتی کابین باالترین طبقه است 

i) سانتیمتر باشد. 180نش ریل ها در صورتیکه فاصله براکت ها محاسبه ت 

 

 شکل را بکشید ؟  شیار فلکه موتور  زاویه  .112

 کفشک را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع کفشک را نام ببرید ؟  .113

 چاه آسانسوری با مشخصات زیر مفروض است . .114

 سانتیمتر تلسکوپی . 80متر و به صورت دو درب تونلی و عرض بازشو  2/2متر عمق چاه  8/1عرض چاه 

 محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و نشان دادن تمامی حداقل فواصل استانداردی در جانمایی چاه آسانسور

 

 شیر محدود کننده را تعریف کرده و محل نصب آن باید کجا باشد؟ .115

 فرق سیستم دوپلکس با سیمپلکس را بنویسید؟ .116

متر بر ثانیه در یک ساعت محاسبه  5/0سانتیمتر و سرعت  80فیت جابجایی یک دستگاه پله برقی با عرض ظر .117

 نمایید.

متر بر ثانیه در یک ساعت  65/0سانتیمتر و سرعت  60ظرفیت جابجایی یک دستگاه پله برقی با عرض  .118

 محاسبه نمایید.



 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 600 نفره با کابین به وزن 6مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .119

 مقاومت درب ها در برابر نیروی عمودی چند نیون باید باشد؟ .120

 ؟ بنویسید را شود رعایت آسانسور موتورخانه در باید که استانداردی فواصل حداقل تمامی .121

 گیرد؟چند نوع ترمز ایمنی وجود دارد و در چه سرعت هایی مورد استفاده قرار می .122

شدن یک درب کشویی در تمام طول مسیر حرکت برای آسانسورهایی که درب آن ها از  متوسط سرعت بسته .123

 شود چقدر است؟وسط باز می

 قطعاتی که نیاز به گواهی نامه دارند را نام ببرید. .124

 شود؟روی تابلو حرکت دستی در موتور خانه چه اطالعاتی نوشته می .125

 توضیح دهید. آن را علت ؟ D.Cباید باشد یا  A.Cولتاژ ترمز موتور  .126

 باشد؟حداقل قطر طناب فوالدی چه قدر می .127

 حداقل ابعاد کابین آسانسور های زیر را بنویسید ؟ )واحد اندازه ذکر گردد(    .128

 ب=آسانسور برانکارد بر:            طول کابین=                           عرض کابین=                                  عرض ورودی در

 سور تخت بر:               طول کابین=                           عرض کابین=                                  عرض ورودی درب=آسان

 رب=آسانور ویلچربر:                  طول کابین=                           عرض کابین=                                  عرض ورودی د

 

 حداقل ابعاد درب های و دریچه های زیر را بنویسید ؟)واحد اندازه ذکر گردد(  .129

 دراضطراری=

 دریچه افقی= 

 دردسترسی به چاهک و اتاقک فلکه ها=

 

 حداقل ابعاد موارد زیر را زیر را بنویسید ؟)واحد اندازه ذکر گردد(   .130

 درب موتور خانه=

 ابعاد موتور خانه آسانسور هیدرولیک= 

 سترسی=درهای د

 

 

 حداقل روشنایی کابین و چاه و موتورخانه باید چند لوکس باشد ؟  .131

 کابین=  

 چاه=     

 موتورخانه=

 

 نمره( 5/0حداکثر سرعت و شیب مجاز پله برقی چقدر می باشد؟)واحد اندازه ها ذکر گردد() .132

 سرعت= 



 شیب= 

 

نیروی که به ریل در هنگام عمل ترمز ایمنی وارد می آید در انواع پاراشوتها چه میزان می باشد ؟)با ذکر نام  .133

 پاراشوتها( 

1                                                             =2                                                                 =3= 

 

 در صورت عدم امکان نصب راه پله برای موتورخانه آسانسور تحت چه شرایطی استفاده از نردبان مجاز است؟  .134

                                                                                             ترمز ایمنی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی توضیح دهید ؟                              .135

( در دسترس )محل عبور افراد ( میباشد  ) مانند آسانسورهای   PITدر آسانسورهایی که  فضای چاهک )   .136

 پانورامیک هتلها ( ، پوشش و  کف این چاه باید  از نظر ایمنی چه شرایطی را داشته باشد؟  

متر بر ثانیه ،   1به گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با سرعت نیروی وارده بر ضر .137

 کیلو گرم را محاسبه نمایید .  750نفر و وزن کابین  8ظرفیت 

 سانتی مترباشد :  200سانتی مترعرض و به عمق 240اگر داکت آسانسور به ابعاد   .138

a) ن حداقل فواصل الزم در جانمایی چاه با درب  تمام اتو ماتیک  محاسبه ظرفیت کابین با رسم شکل و با نشان داد

 که درب داخل چاه آسانسور نصب شود  80تلسکوپی

b)  محاسبه ضریب اطمینان 

c) محاسبه وزن زنجیر جبران 

d)  محاسبه بار استاتیکی وارد بر محور فلکه  کشش موتور 

e)  محاسبه توان موتور 

f) موتور گیربکس  محاسبه نیروهای وارد بر دال بتنی در محل نصب 

g)  محاسبه فشار مجاز بر روی فلکه کشش 

h)  فقط محاسبه کششT1 وT2   وقتی کابین با ظرفیت کامل در پایین ترین طبقه قرار دارد 

 مفروضات :  

رشته نمره  6تعداد سیم بکسل  -3متر         36ارتفاع چاه  -2کیلو گرم   1200وزن کابین  -1اگر چاه  آهن کشی شده باشد   

 6/1سرعت آسانسور یا سرعت کابین  - 4کیلو گرم می باشد .     4/0و وزن هر متر   57400و حداقل بار پارگی سیم بکسل  11

در صد .  95در صد وراندمان فلکه ها  60درصد گیربکس  90راندمان موتور  -6می باشد.  2:1سیستم تعلیق   -  5متر بر ثانیه   

 زن تراول کابل صرفه نظر می شوداز و -8متر باشد  38ارتفاع چاه  -7

 

زنجیر جبران چه عملی را انجام میدهد و انتخاب آن به چه عواملی بستگی داشته و چگونه محاسبه میشود )  .139

 فرمول محاسباتی ( ؟  

 



مناسب ترین نوع طناب فوالدی ) از نظر نوع بافت و مغز بکسل  (  برای آسانسورهای ارتفاع باال چه میباشند و  .140

 چرا  ؟

 

سلکتیو را توضیح دهید )نحوه رفتار و مورد استفاده ( . این سیستم برای چه -سیستم عملکرد کلکتیو .141

 ساختمانهایی مناسب است و چرا ؟

چه قطعاتی از آسانسور دارای استاندارد اجباری ایران میباشند ؟ یکی از این قطعات را انتخاب و استانداردهای  .142

 اجباری آن را توضیح دهید . 

 یژه چیست ؟ چگونه محاسبه میگردد ؟فشار و .143

 کاربرد ،  شرایط و الزامات استانداردی استفاده از دربهای طبقه با بازشوی عمودی ) گیوتینی ( را توضیح دهید. .144

 شتاب کند شونده در زمان سقوط کابین با بار نامی بایستی در چه محدوده ای قرار داشته باشد ؟ .145

بین به سمت باال چه میزان است ؟ این نیرو چگونه اعمال میگردد ؟  حداکثر نیروی الزم جهتحرکت دستی کا .146

 اندازه این نیرو در آسانسور گیربکسی و گیرلس چگونه تغییر میکند و چرا ؟

سازه آسانسور بایستی قدرت تحمل چه باری را داشته باشد ؟  بیشترین بار به سازه ، در چه زمانی اعمال  .147

 ل توضیح دهید .میگردد ؟ لطفا با اعداد یا فرمو

 شیر اطمینان مورد استفاده در آسانسور های هیدرولیک چیست و چگونه عمل می کند ؟   .148

 بکسلی را  لیست نمایید . –سری ایمنی های یک آسانسور الکتریکی کششی و یک آسانسور هیدرولیک  .149

 گرمای مجاز محیط موتورخانه آسانسور حداقل و حداکثر چه میزان است؟ .150

 وارده بر کف چاله آسانسور از طریق ریلها ، چیستند و چگونه محاسبه میشوند ؟حداکثر نیروی  .151

 ( را توضیح دهید.PIT( و چاهک )over headفضای باالسری ) .152

 سیستم ترمز ایمنی )پاراشوت( را توضیح داده و انواع آن را برای سرعت های مختلف نام ببرید. .153

 ببرید و سه مورد را توضیح دهید. انواع مرسوم سیستم های فراخوانی آسانسور را نام .154

 آسانسورهایی که قابلیت حمل بیمار )برانکاربر( را دارند باید دارای چه مشخصاتی باشند. .155

 چه مقدار بار )استاتیکی و دینامیکی( بر سقف چاه آسانسور وارد میشود. .156

 روشنایی چاه آسانسور چگونه تامین میشود و شرایط استانداردی آن چیست؟ .157

 رد ترمز ایمنی )پاراشوت( چه مقدار نیرو به سازه چاه آسانسور وارد میشود؟هنگام عملک .158

 حداقل فضای موتورخانه ) فضای باز جلوی تجهیزات ثابت و چرخشی و تابلوی کنترل( چقدر است؟ .159

 شرایط استاندارد برای آسانسورهای معلق چیست؟ )آسانسورهایی که زیر چاهک آن ها محل تردد است( .160

 ست و در چه صورت نصب آن الزامیست و شرایط استاندارد آن را توضیح دهید.درب اضطراری چی .161

 صورتی ودر است چقدر  )خروجی و ورودی پله(افراد  شدن پیاده تسهیل جهت پله تعداد وحداکثر حداقل .162

 است؟ چقدر تعداد این باشد متر 6بیش از  پله ارتفاع که

 شرایط استاندارد نرده پله برقی چیست؟ .163

 )شود داده توضیح مورد 3 حداقل( چیست آسانسور موتورخانه هوای تخلیه استاندارد شرایط .164

 دهید توضیح را یک هر ونصب کاربرد و برده نام میباشند گونه چند هیدرولیکی آسانسورهای .165

توقف که در ان  8کیلوگرم با  600مطلوب است محاسبه مقدار سیم بکسل برای آسانسوری که به ظرفیت  .166

 4.2متر و باالسری  1.6بوده و ارتفاع پیت  2:  1شیاره و سیستم نصب آسانسور  5متر و فلکه موتور  3.5 ارتفاع طبقات

 متر میباشد.



 

 : است مفروض زیر داکت .167

 

 

  سانتیمتر 160عرض چاه 

  سانتیمتر 195عمق چاه 

  سانتیمتر 350ارتفاع طبقات 

  توقف 10تعداد طبقات 

  در جنوب ساختماندرب  3در ب در شمال و  7جهت نصب درب 

  کیلوگرم 960وزن تقریبی کابین 

 است مطلوب

 کابین  ظرفیت حداکثر 

 متربرثانیه 1 سرعت برای 2:  1  نصب سیستم با گیرلس موتور توان 

 موتور شفت بر وارد استاتیکی بار محاسبه 

 نیاز مورد کابل وتراول بکسل وسیم ریل محاسبه 

 

 : است مفروض زیر داکت .168

 

 

  سانتیمتر 165عرض چاه 

  سانتیمتر 145عمق چاه 

  سانتیمتر 320ارتفاع طبقات 

  توقف 7تعداد طبقات 

 نوع محرک هیدرولیکی غیر مستقیم 

  کیلوگرم 960وزن تقریبی کابین 

 است مطلوب

 کابین  ظرفیت حداکثر 

 طول جک مورد نیاز 

  باشد محاسبه سیم بکسل و تراول  شیاره 4در صورتی که موتورخانه در کنار چاهک قرار داشته باشد و فلکه کاراسلینگ

 کابل مورد نیاز

 

 درب اضطراری چیست و در چه صورت نصب آن الزامیست و شرایط استاندارد آن را توضیح دهید. .169

 شود؟چه قسمتی از آسانسور نصب میشود؟ در شیر یک طرفه چیست؟ در چه نوع آسانسورهایی نصب می .170

توقف  7میلیمتر( و برای  3200نفره با اتفاع طبقات یکسان ) 6متراژ سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .171

 اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.شیار را محاسبه کنید.  4با موتور 

در رابطه با آتش سوزی و کنترل گسترش آن در آسانسور ، چه تمهیداتی بایستی پیش بینی گردد ) بصورت  .172

 عمومی و نه برای آسانسور های مقاوم در برابر آتش که شرایط خاص دارند ( ؟ 



در یک آسانسور چگونه تعداد شاخه های ریل آسانسور را محاسبه می کنیم ؟ برای آسانسوری که طول چاه   .173

 متر است ، به چند شاخه ریل نیاز داریم ؟  23متر و ارتفاع حرکت  5/28

 مقدار وزنه برای آسانسوری با مشخصات زیر را حساب کنید : .174

 نفر 13ظرفیت :  -الف

 کیلوگرم 1240وزن کابین :  -ب

 کیلوگرم 280وزن کادر خالی :   -ج 

 %45نسبت جبران  -د

 چگونه طول هر رشته سیم بکسل را محاسبه می نمائیم ؟   2:1در یک آسانسور با سیستم طناب کشی   .175

 23متر و ارتفاع حرکت  5/28را چگونه محاسبه می نمائیم ؟ برای آسانسوری که طول چاه  OS طول کابل  .176

 نیاز است ؟ OSمتر است ، به چند متر کابل 

رفته بر روی شستی های   توقف دوبلکس کلکتیو سلکتیو مجموع تعداد تکمه های بکار 8در دو آسانسور مجاور  .177

 طبقات چند عدد است ؟ 

دریچه تخلیه هوای چاه آسانسور چیست ؟ محل نصب آن و نحوه استفاده آن چگونه است و موارد ایمنی در  .178

 رابطه با آن شرح داده شود .

 ایمنی در یک آسانسور برقی چیست ؟ به تفکیک و کامل توضیح دهید . مدار سری

 

 کدام را که اشتباه میدانید ، عالمت بزنید :از گزینه های زیر هر  .179

a.  سانتی دو جهته  25گاورنر 

b.  سانتی یک جهته  30گاورنر 

c.  جهته  2پاراشوت لحظه ای 

d. ضربه گیر هیدرولیک پلی یورتان 

e.  سانتی یک جهته  25گاورنر 

f.  زبانه  2قفل لوالیی 

g. ) پله پالستیکی ) پله برقی 

h.  سیل در اتوماتیک آهنی 

i.  کفشک رولر آلمینیومی 

j. ) تابلو فرمان تمام الکترونیکی ) بدون کنتاکتور برقی 

k.  پاراشوتIP54  

l.  موتور آسانسورIP73  

m.   64:12گیربکس با نسبت تبدیل  

n.  قفل لوالییIP67  

o.  کمان در باز کن اتوماتیک برقی 

p.  ) ولت  12مگنت دربازکن ) لوالیی 

q.  نخی نایلونی ویژه برای شاقول ریزی 

r. بدون سنسور درب کاین 

s.  3سیستمVF  بدون انکودر 



t.  ) سیستم مکان یابی چاه بدون تیغه و پرچم ) استفاده فقط از انکودر  مکان یاب در چاه  

 

  دهید؟ آسانسورتوضیح کابین باالسری فضای گانه چهار شرایط و ؟ چیست اورهد .180

 است؟ چقدر کابین و طبقات های درب شدن بستن نیروی و سرعت و جنبشی انرژی حداقل .181

 ( باید چه شرایطی را داشته باشد؟فضای باال سری )اورهد .182

متر با ابعاد حداقل موتورخانه و حداقل باال  27متراژ تراول کابل مورد نیاز برای یک آسانسور با ارتفاع چاه  .183

 باشد؟سری چقدر می

رسم شکل  باشد؟ باتلسکوپی در چاه آسانسور چه میزان می 90حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب  .184

 توضیح دهید.

باشد. کیلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم می 650وزن کابین  ( در صورتیکه  600kgنفره ) 8برای یک اسانسور  .185

 محاسبه نمایید( %50)نسبت تعادل 

 میباشد؟بارسم میزان چه آسانسور چاه در لته دو 90 تلسکوپی درب نصب جهت نیاز مورد عرض حداقل .186

 دهید. توضیح شکل

باشد؟بارسم شکل دو لته در چاه آسانسور چه میزان می 80اقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی حد .187

 توضیح دهید.

 باید باشد ؟ Lux شدت روشنایی کابین و موتور خانه و چاه چند .188

 کابین     = -

 موتورخانه= -

 چاه        = -

 

 سینی چقدر باید باشد؟ ارتفاع قسمت عمودی سینی زیر در کابین چقدر باید باشد؟عرض .189

 اتفاع:

 عرض:

م ثابت با متحرک(چقدر باید حداقل فاصله بین کابین و کادروزنه )دوجسم متحرک(و کابین با دیواره چاه)جس .190

 باشد؟

 متحرک با ثابت     = -

 متحرک با متحرک = -

عدد حداقل تعداد کلیپس سیم بکسل )کورپی( برای سیم بکسل های اصلی و برای سیم بکسل گاورنر چند  .191

 باید باشد؟

 سیم بکسل اصلی -

 سیم بکسل گاورنر  -

شیار را  5متر با موتور گیربکس  27نفره با طول مسیر حرکت  7سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .192

 ( سری حداقل در نظر گرفته شود.اندازه چاهک و باال)  محاسبه کنید.

شیار را  5متر با موتور گیربکس  37نفره با طول مسیر حرکت  10سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .193

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.)  محاسبه کنید.



 حاسبه نمائید.کیلوگرم را م 400نفره با کابین به وزن  4مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .194

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 500نفره با کابین به وزن  5مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .195

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 600نفره با کابین به وزن  6مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .196

 محاسبه نمائید.کیلوگرم را  800نفره با کابین به وزن  8مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .197

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 900نفره با کابین به وزن  9مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .198

 شیار را محاسبه کنید. 4متر با موتور گیربکس  37نفره با طول چاه  5سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .199

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.) 

کیلوگرم باشد چه  750نفره ظرفیت کابین چند کیلو گرم است و در صورتیکه وزن کابین   9وریک آسانس .200

 محاسبه نمائید( %50سبت تعادل مقدار وزنه الزم می باشد؟)ن

 ظرفیت به کیلوگرم : -

 مقدار وزنه تعادل به کیلوگرم : -

 

 حداقل عرض وارتفاع مفید درب ورودی موتورخانه چند سانتیمتر باید باشد؟ .201

 عرض :  -

 ارتفاع: -

؟)با حداکثر شیب رمپ برقی چند درجه است حداکثر سرعت و شیب مجاز برای پله برقی چقدر می باشد و .202

 ذکر واحد(

 سرعت پله= -

 زاویه پله= -

 زاویه رمپ=  -

 ن باید باشد؟تومقاومت درب ها در برابر نیروی عمودی چند نیو -



 مدیرفنی-تشریحی-مکانیکال

 

 : 1شکل شماره 

 

 

 



 

 

 : 2شکل شماره 

 

 

 بطور دقیق نشان دهید . 2اندازه های چاهک ، طول مسیر حرکت و اورهد )باالسری( را در شکل شماره  .1

 ؟ شوند رعایت باید مواردی چه آهنکشی از قبل آسانسور چاه حقیقی ابعاد آوردن بدست برای .2

 پشت بند را توضیح دهید . طرز صحیح بستن و تنظیم .3

 نحوه نصب ریل با استفاده از ساعت ریل را توضیح دهید . .4

 مورد از ابزار ایمنی مورد نیاز در زمان نصب درب و ریل را نام ببرید. 5حداقل  .5

سانتیمتر عمق می باشد . ابعاد کابین را برای  180سانتیمتر عرض و  160چاه آسانسوری پس از اجرای آهنکشی دارای  .6

سانتیمتری  ذکر کرده و نحوه محاسبه آن را شرح دهید . )وزنه در پشت کابین  80آسانسور دارای درب تمام اتوماتیک 

 فرض شود (



سانتیمتر مربع میباشد. ابعاد کابین آسانسور را ذکر کرده و نحوه  160*160ابعاد چاه آسانسوری پس از اجرای آهنکشی  .7

 محاسبه آن را شرح دهید.

 طبقات بدون سیم ریزی را شرح دهید. روش نصب درب .8

 اندازه های مهم و کلیدی در زمان نصب درب و ریل را ذکر کنید . .9

اگر آسانسوری با دو درب عمود بر هم داشته باشیم ، موقعیت قرارگیری ریلها و دربها را در سه طرح متفاوت با رسم شکل  .10

 ساده نشان دهید .

یده است ، میخواهیم برای بررسی اندازه مفید چاه ، آن را با چهار نخ پلمب اجرای آهنکشی چاه آسانسوری به اتمام رس .11

 کنیم . نحوه انجام کار را بطور دقیق شرح دهید .

 مورد( 6اندازه های مهم در زمان نصب در و ریل را نام ببرید . ) .12

 موقعیت قرارگیری ریلها ، نحوه نصب و تنظیم ریلها در روش ریل معکوس را شرح دهید . .13

 وه نصب و تنظیم ریل در روش ریل کنج )دو درب مجاور( را شرح دهید .نح .14

 بیمتال را تعریف کرده و با رسم شکل تفاوت آن را با کنترل بار چیست؟ .15

 مشکالتی که کنترل فاز محافظت می کند، را نام برده و مختصرا هر کدام را توضیح دهید؟ .16

 مراحل عملکرد کنترل بار را شرح دهید؟ .17

استفاده شده است وزن هر یک متر زنجیر جبران را در  11رشته سیم بکسل نمره  4طبقه از 10در پروژه آسانسوری  با   .18

 . این پروژه محاسبه کنید

 .گرم است 400تقریبا  11وزن هر یک متر سیم بکسل  -

 .گرم است 300وزن هر یک متر تراول کابل تقریبا  -

 نسور هیدرولیکی چه مشخصاتی دارد و چگونه عمل میکند؟شیرترکیدگی مورد استفاده در جکهای آسا .19

 75سانتیمتر باشد و طول خواب سیم بکسل بر روی فلکه کششی  55در پروژه آسانسوری اگر فلکه کشش موتور   .20

 سانتیمتر باشد میزان زاویه آلفا را به صورت تقریبی محاسبه کنید

 ه تعادل روی ضربه گیر باید برقرار باشد کدامند؟چهار وضعیت فضای باالسری که همزمان با فشرده شدن وزن .21

 استفادهکنیم؟( double wrap) درچه مواردی الزم است ازسیستم بکسل بندی پیچش مضاعف .22

 مزایا و معایب کفشک غلطکی را نسبت به کفشک لغزشی بیان کنید. .23

 مراحل نصب قاب یوك کابین را به تفکیک بیان نمائید. .24

 تفکیک بیان نمائید.مراحل نصب درب کابین را به  .25

 سیم بکسل فوالدی از چند بخش مهم تشکیل شده است؟ توضیح دهید. .26

 



با وزن کابین وکلیه  DIRECT SIDE PISTON  ONE  STAGEجک   با  نفره 24 جهت یک آسانسور مسافربر، باربر .27

 cm 20و اکسترنال تراول  m 3.3 توقف نرمال با ارتفاع طبقات 4کیلو گرم و با کورس حرکتی  1200 "متعلقات حدودا

مطلوبست  bar 24 وحداکثر فشار وارده به سر پیستون m/s  0.55برای سرعت در جهت پائین   cm 15در جهت باال و 

 محاسبه ؟ 

        mm ----------× mm ×  ----------mm ×  -----------=  PistonØ )1 

λØØKw -----------Lit/min   &     Power =  -------------=  Tank) 2 

 3 (dt    2m/sC 4a =   If = ?)طول زمان ایست(    

 

و  Kg35=1PQو وزن اضافی جک برای هر متر حرکت  =Kg 43qوزن هر متر پیستون  و 2mm 40× 220=  cyl Ø اگر .28

 c, Q 7.9=rQ,  6-10×2.1E= , 0.88=9.5و   Kg45 =Pgc، وزن اتصاالت سیلندر  Kg35 =Pgsوزن اتصاالت پیستون

 ג=

 مطلوبست محاسبه ؟

a)  مجموع بار یا نیروی وارده بر سر پیستون برحسبN ؟ 

b)  حداکثر مقدار حرکت پیستونLp  و طول خمش پیستونL ؟ 

c)  جرم کل پیستونPr برحسبKg  در صورتیکه پیستون یک تکه باشد ؟ 

d)  شعاع ژیراسیونi  برحسبCm  ؟ و مقدار ضریب الغریλ ؟ 

e)  محاسبه نیروی موثر خمشیF5  و تائیدیه صحت پایداری آن؟ 

f)  فشار استاتیکی وارده بر جک در حالتFull Load , Empty Car   برحسبbar ؟ 

g) باز است  "حجم روغن درگردش وقتی جک کامالtcQ ؟ 

h)  مقدار روغن مورد نیاز برای پر کردن تانک بر حسب لیترtrQ ؟ 

i)  وزن نهایی پیستون و سیلندر  بدون روغن داخل آنtp, Q tcylQ ؟ 

j) باز است  "وزن روغن داخل سیلندر وقتی جک کامالtlQ ؟ 

k)  0.2 =355درستی انتخاب جداره پیستون و سیلندر در صورتیکه تنش تسلیمRp ,0.5=0,e 1=1e,   ضریب تلفات

 را اثبات کنید ؟ 2.3اصطکاك 

l) ( از روش دوم محاسباتی توان الکترو موتور پمپ هیدرولیکی mP )    راندمان برای آسانسور فوق را در صورتیکه مجموع

 محاسبه کنید ؟  باشد،  %67و پمپ هیدرولیکی  الکترو موتور

 



اجزای مشخص شده که در ذیل کشیده شده ، عملکرد   E +SOFT STOP 90در نقشه گروه شیرهای پاور یونیت تیپ  .29

 ()اجزای کادرهای مشخص شده با خط چین نقشه به صورت کامل توضیح داده شوند؟ در 

 

 

اجزای مشخص شده که در ذیل کشیده شده ، عملکرد   E +SOFT STOP 90در نقشه گروه شیرهای پاور یونیت تیپ  .30

 ()اجزای کادرهای مشخص شده با خط چین نقشه به صورت کامل توضیح داده شوند؟ در 

 و کیلویی 41 وزنه 20 با و است متر 1عمق و متر 1/5عرض کابین دارای که ی آسانسور گاههای تکیه وارد نیروی حداقل .31

 (شود محاسبه) است چقدر است شده باالنس کیلوگرمی 80 وزنه قاب

 

 

 

 

 

 

 



 ( را در نقشه زیر نشان دهید .travel( و طول مسیر حرکت )pit( و چاهک )overheadاندازه های باالسری ) .32

 
 

باشیم و بخواهیم ابتدا فقط کلیه براکتها را نصب کنیم،نحوه نخ ریزی و نصب را  اگر نقشه نصب دروریل در اختیار داشته .33

 توضیح دهید.

 روی داربست را نام ببرید. مورد از ابزار مورد نیاز در زمان نصب درب و ریل 6 .34

 نحوه شاقول ریزی و برداشت ابعاد چاه با استفاده از چهار نخ را توضیح دهید . .35

طرح  3مود بر هم داشته باشیم ، موقعیت قرارگیری ریلها و دربها را با رسم شکل ساده در اگر آسانسوری با دو درب ع .36

 کامال متفاوت نشان دهید .

 

 یک برنامه تعمیرات پیشگیرانه واجد شرایط ، شامل چه مراحلی است؟  .37

38.  

 مهم ترین نتایج مدرنیزاسیون را نام برده و یک مورد را به دلخواه شرح دهید.  .39

 چهار مورد از موارد مربوط به بازدید از تابلو فرمان آسانسور در زمان سرویس را ببرید.  .40

 ( را بطور کامل توضیح دهید.  Blackoutنحوه عملکرد سیستم نجات اضطراری )  .41

 شش مورد از موارد مربوط به بازدید از نحوه عملکرد دربهای طبقات را ذکر نمائید.  .42



 سرویس چاهک )پیت( آسانسور را نام ببرید. شش مورد از موارد مربوط به  .43

 یک نمونه از مدار ایمنی )سری استپ( آسانسور را رسم نمائید. .44

 وسیله(.  6ابزارهایی که در نصب درب و ریل از آنها استفاده می شود را نام ببرید ) .45

ل و با رسم شکل توضیح نقش فلکه شکننده و موارد اجبار در استفاده از آن و همچنین محل نصب آن را به صورت کام .46

 دهید.

میلیمتر می باشد. اگر این ساختمان دارای چاه آسانسور به  3400طبقه دارای اختالف تراز بین طبقات  7یک ساختمان  .47

میلیمتر باشد و ارتفاع  1500میلیمتر باشد، در صورتیکه عمق چاله آسانسور به میزان  1500میلیمتر و عمق  1600عرض 

میلیمتر باشد،  1700میلیمتر در نظر گرفته شود، در صورتیکه فاصله بین کالف های آهنکشی  3900باالسری آن نیز 

 مطلوبست محاسبه متراژ ناودانی های مورد نیاز برای کالف های آهنکشی این آسانسور. 

حد ایده آل با استفاده از چه روشهایی در صورت عدم ارتفاع مناسب در موتورخانه می توان شرایط شاسی موتور را به  .48

 نزدیک کرد. 

 (واحد اندازه ذکر گردد)ابعاد کابین آسانسورهای زیر را بنویسید؟ حداقل  .49

 :عرض ورودی درب:               عرض کابین:             آسانسور برانکارد بر                                          عمق کابین -

 :عرض ورودی درب:               عرض کابین:             عمق کابین                    آسانسور ویلچر بر                          -

 :عرض ورودی درب:               عرض کابین:             آسانسور تخت بر                                              عمق کابین -

 :عرض ورودی درب:               عرض کابین:             بینکیلوگرم       عمق کا 4000آسانسور خودروبر با ظرفیت  -

 

 .فقط به یکی از دو سوال زیر پاسخ دهید .50

a)  باید چه شرایطی را داشته باشد؟ کامل توضح دهید( اور هد)فضای باالسری. 

b)  باید چه شرایط داشته باشد؟ کامل توضیح دهید( پیت)فضای چاهک. 

 

کیلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم  950د کیلوگرم است و در صورتیکه وزن کابین نفره ظرفیت کابین چن 11یک آسانسور  .51

 .(محاسبه نمائید %50نسبت تعادل )می باشد؟ 

 :ظرفیت به کیلوگرم -

 :مقدار وزنه تعادل به کیلوگرم -

 

نفر و وزن  6ت نیروهای وارده به کف چاهک از ضربه گیر زیر کابین و ضربه گیر زیر وزنه تعادل برای آسانسوری با ظرفی .52

 کیلوگرم را محاسبه فرمائید؟ 650



 

 شرح دهید؟ بغیر از ابعاد کابینمورد از ویژگی های آسانسور های مورد استفاده افراد ناتوان جسمی را  4حداقل  .53

 

دستورالعمل و عالیم الزم و هشدار دهنده جهت نصب داخل در موتورخانه و روی درب موتورخانه و داخل کابین و داخل  .54

 .(موارد اعالم شده بر روی دستورالعمل را به صورت خالصه توضیح دهید) چاه و چاهک را به صورت کامل بنویسید 

 

متر نصب شده و فاصله ضربه گیر وزنه از قاب  43/0متر  و  یوك  32/2متر بر ثانیه به ارتفاع  1کابین آسانسور با سرعت  .55

متر باشد، حداقل اورهد این آسانسور برحسب مترچقدر  135/0متر است در صورتیکه میزان فشردگی ضربه گیر  2/0

 است؟

 

میلی متر نصب شده باشد، حداقل امتداد ریل از  80متر و روی روغن دان  2/0اگر ارتفاع کفشک نصب شده روی یوك  .56

 روی سقف کابین  بر حسب مترچقدر باید باشد؟

 

 و کیلویی 41 وزنه 20 با و است متر 1عمق و متر 1/5عرض کابین دارای که ی آسانسور گاههای تکیه وارد نیروی حداقل .57

 (شود محاسبه) است چقدر است شده باالنس کیلوگرمی 80 وزنه قاب

 
 را نصب کنید 1:  3تعلیق سیستم  .58

 ؟ باشد درجه چند میبایست افق خط با فلکه زاویه 1:  1  سیستم در ) کشش ( گیربکس فلکه تنظیم در .59

 سانتیمتر 130 عدد به ریلها مابین فی فاصله با پشت وزنه حالت در مناسب آلفای زاویه تامین جهت 2:  1  سیستم در .60

 رسم با بکسلها سیم خستگی کمتر جلوگیری جهت را موتور فلکه و هرزگرد های فلکه نصب حالت بهترین شکل رسم با

 ؟ دهید توضیح شکل

 آسانسور در مناسب آلفای زاویه تامین جهت را ریل دو فاصله به شاسی ارتفاع نسبت موتور زیر شاسی ساختن برای .61

 ؟ دهید توضیح نفره 6 حدود ظرفیت با

 دهید توضیح را شود انجام آسان ابزار با و باشد روش ترین ساده که را 1:  1  سیستم بکسلهای سیم کشش تنظیم نحوه .62

 ؟ کنید تشریح را نظر مورد ابزار و

 75 کششی فلکه روی بر بکسل سیم خواب طول و باشد سانتیمتر 55 موتور کشش فلکه اگر آسانسوری پروژه در .63

 کنید محاسبه تقریبی صورت به را آلفا زاویه میزان باشد سانتیمتر

 کدامند؟ باشد برقرار باید گیر ضربه روی تعادل وزنه شدن فشرده با همزمان که باالسری فضای وضعیت چهار .64

 ؟ کنیم استفاده (double wrap) مضاعف پیچش بندی بکسل سیستم از است الزم مواردی درچه .65

باید در قاب وزنه تعادل قرار  کیلوگرم، چند کیلو وزنه 800کیلوگرم و ظرفیت  2000بمنظور باالنس کردن کابینی با وزن  .66

 داد؟

 . را با رسم شکل توضیح دهید. در چه مواردی از این سیستم تعلیق در آسانسور استفاده می شود 4:1سیستم تعلیق  .67

 شرایط چهار گانه فاصله باالسری را بنویسید . .68



متر بر مجذور ثانیه می  1نسور کیلوگرم در آسانسور روی ترازو ایستاده است. حداکثر شتاب این آسا 80فردی به وزن  .69

باشد. عددی را که این ترازو در حرکت آسانسور از باال به پایین نشان می دهد، در هر یک از شرایط زیر بدست آورید 

 متر بر مجذور ثانیه می باشد(.  10)شتاب جاذبه زمین برابر 

 ج( هنگام توقف ب( اواسط حرکت )حرکت یکنواخت(  الف( شروع حرکت 

باشد و نسبت بکسل  37:2و نسبت تبدیل گیربکس  cm 48، قطر فلکه موتور rpm1500 رعت دورانی الکتروموتوراگر س .70

 باشد، سرعت کابین چقدر خواهد بود؟ 2:1بندی 

 ( استفاده می کنیم؟double wrapچه زمانی از سیستم بکسل بندی پیچش مضاعف ) .71

فلکه  حورو فاصله عمودی بین م cm 90، فاصله آکس ریلهای کابین و وزنه تعادل cm 45اگر قطر فلکه موتور و هرزگرد  .72

 چقدر خواهد بود؟ باشد، مقدار زاویه  cm 45ها 

 دو نوع اصلي آسانسور كششي را نام ببريد و موتور خانه در چه محل هايي مي تواند قرار مي گيرد؟ .73

 ( چيست؟Overhead/Headroomباالسري )عوامل موثر در ارتفاع  .74

 معايب موتورهاي دو سرعته گيربكس دار و مزاياي موتور هاي بدون گيربكس را نام ببريد؟ .75

 )علت استفاده و يا عدم استفاده را شرح دهيد(با توجه به وجود پاراشوت آيا استفاده از ضربه گير الزامي است؟ .76

 3.8متري و ارتفاع باالسري  m 3.3طبقه با ارتفاع طبقات  8نفره در يك ساختمان  7مي خواهيم يك دستگاه آسانسور  .77

m  1.2و ارتفاع از زير سقف چاه تا فلكه اصلي m  نصب كنيم، اگر جرم كابين و متعلقات آن )جرم  2.5و ارتفاع يوك كابين

معلق با وزن هر متر سيم بكسل  mm 10رشته سيم بكسل نمره  5از و  Kg 675كابين+درب كابين+يوك+كابل آويزان( 

)Kg/m( 0.347  و حداقل نيروي پارگي سيم بكسل ها)2(N/mm43900N=  و نيروي كشش هر سيم بكسل

(N)2200=1T  باشد در صورتيكه سرعت آسانسورm/s1  و راندمان موتور  %73و راندمان گيربكس  1:1و سيستم تعليق

𝛾شكل زير برش خورده سخت كاري نشده با زاويه  Uو شيار فلكه ها از نوع  %90كه ها راندمان فل 86% = 𝛽و  37° =

𝜇و  105° = 0.09   ،1.1=1c  2=1وC  و جرم شاسي موتورKg 200  و جرم موتور و گيربكسKg 300  مطلوبست

 محاسبه:

 الف( وزن سيم بكسل هاي معلق و ضريب اطمينان واقعي سيم بكسل ها؟

 چقدر مي باشد؟ =N/mm61800E)2(ب( افزايش طول دائم و طول غير دائم سيم بكسل هاي اين آسانسور با مغزي كنفي و 

 ج( حداكثر نيروهاي استاتيكي و مقدار بار واقعي )غير متعادل( و توان نامي موتور گيربكس جهت آسانسور فوق؟



باشد، مقدار زاويه  Cm 90اصله عمودي بين مراكز فلكه ها و ف cm 82و فاصله آكس ريلها  Cm 46=p=DsDد( در صورتيكه 

𝛼 چقدر مي باشد؟ 

بار نامي در پائين و همچنين به صورت خالي در باالترين نقطه قرار  %125ه( صحت برقراري رابطه اويلر در صورتيكه كابين با 

 داشته باشد؟

 ؟?=Pو( فشار مخصوص سيم بكسل ها در شيارهاي فلكه 

است  Uباشد محاسبه كرده و مشخص كنيد شيار مناسب جهت آسانسور فوق  Vز( ضريب اصطكاك را در صورتيكه شيار فلكه 

 ؟Vيا 

 استفاده كنيم به چه توان موتوري نياز مي باشد؟ 2:1با نسبت تبديل  GEAR BOX (2m/s)ح( در صورتيكه از موتور 

 استفاده كنيم به چه توان موتوري نياز مي باشد؟ 2:1سبت تبديل با ن GEAR BOX (3.2m/s)ط( در صورتيكه از موتور 

 ي( حداكثر تحمل تكيه گاهها )سكوهاي( زير بافرهاي كابين و وزنه تعادل؟

 ر( نيروي وارده از فكهاي پاراشوت تدريجي بر روي ريلهاي راهنما؟

 ( چقدر مي باشد؟ع( حداكثر نيروي وارده بر دال بتوني زير موتور در هنگام پاراشوت )تدريجي

RailW=7.48 )پاراشوت لحظه اي( وقتي وزن هر متر ريل ل( حداكثر نيروي وارده بر پليت زير ريلها در بدترين حالت ممكنه

Kg/m باشد؟ 

ن( حداكثر جابجايي عمودي بافرها )ضربه گيرها( از نوع مستهلك كننده انرژي و ذخيره كننده انرژي براي آسانسور فوق تقريبا 

 است؟چقدر 

 

كيلوگرم، چند كيلو وزنه بايد در قاب وزنه تعادل قرار  800كيلوگرم و ظرفيت  2000بمنظور باالنس كردن كابيني با وزن  .78

 داد؟

 الف( نقش و كاربرد زنجير جبران و را توضيح دهيد . ب( مزاياي استفاده از رولر بجاي كفشك را تشريح نماييد . .79

 آسانسورها به چه عواملي بستگي دارد و در مورد هريك توضيح دهيد .انتخاب شيارهاي مناسب در فلكه كششي  .80

 . را با رسم شكل توضيح دهيد. در چه مواردي از اين سيستم تعليق در آسانسور استفاده مي شود 4:1سيستم تعليق  .81



 5/1رم به سرعت كيلوگ 600نفر با كابيني به جرم  8فلكه هرزگرد به ظرفيت  4و داراي  2:1آسانسوري با سيستم تعليق  .82

كيلوگرم، راندمان  50كيلوگرم و جرم تراول كابل  150كيلوگرم و جرم زنجير جبران  75متر بر ثانيه، جرم سيم بكسل ها 

درصد و فرض بر اين است كه هيچگونه اصطكاكي در  60و  85درصد، راندمان موتور و گيربكس به ترتيب  95فلكه هرزگرد 

 و موتور اين آسانسور را تعيين كنيد .سيستم وجود ندارد. توان الكتر

 .نحوه شاقول اندازي با چهار سيم شاقول را شرح دهيد و جدول ابعاد و نحوه بدست آوردن اندازه نهايي را شرح دهيد .83

 وظايف فاليويل را نام ببريد . .84

 شرايط چهار گانه فاصله باالسري را بنويسيد . .85

متررر بررر مجرر ور  1كيلرروگرم در آسانسررور روي ترررازو ايسررتاده اسررت. حررداكثر شررتاب ايررن آسانسررور  80فررردي برره وزن  .86

ثانيه مي باشد. عددي را كره ايرن تررازو در حركرت آسانسرور از براال بره پرايين نشران مري دهرد، در هرر يرك از شررايط               

 مرررري باشررررد(.  متررررر بررررر مجرررر ور ثانيرررره    10زيررررر بدسررررت آوريررررد )شررررتاب جاذبرررره زمررررين برابررررر    

 ج( هنگام توقف ب( اواسط حركت )حركت يكنواخت(  الف( شروع حركت 

باشد و نسبت بكسل  37:2و نسبت تبديل گيربكس  cm 48، قطر فلكه موتور rpm1500 اگر سرعت دوراني الكتروموتور .87

 باشد، سرعت كابين چقدر خواهد بود؟ 2:1بندي 

 كنيم؟ شرايط نردبان چيست؟چه زماني در موتورخانه از نردبان استفاده مي  .88

 ( چيست و چه شرايطي را بايد داشته باشد؟toe guardمحافظ پا ) .89

 ( استفاده مي كنيم؟double wrapچه زماني از سيستم بكسل بندي پيچش مضاعف ) .90

رار مورد استفاده ق 1:1براي سيستم تعليق  13عدد سيم بكسل مغز كنفي نمره  6نيوتن  19620در آسانسوري با بار موثر  .91

 61800متر و مدول االستيسيته  19گرفته است . در صورتيكه طول هر يك از سيم بكسل هاي مصرفي 

N

mm2
باشد،  

ميزان افزايش طول غيردايم سيم بكسلها در زماني كه كابين با ظرفيت كامل در پائين ترين طبقه قرار دارد را محاسبه 

 نمائيد.

و فاصله عمودي بين ميز فلكه ها  cm 80، فاصله آكس ريلهاي كابين و وزنه تعادل cm 45و هرزگرد  اگر قطر فلكه موتور .92

cm 90  باشد، مقدار زاويه چقدر خواهد بود؟ 



شكل با زاويه  Vمطلوبست محاسبه فشار مخصوص براي شيار  .93
o  رشته  4و تعداد  cm 60و قطر فلكه كششي  35

 نيوتن منظور گردد. 2000نيروي كشش هر سيم بكسل برابر  mm 10سيم بكسل بقطر 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد.  .94

 پنج دقيقه بحراني-ج    زمان انتظار -ب    R.T.T -الف .95

 جابجايي بحراني در ساختمان ها داراي چند حالت مي باشد؟ نام ببريد.  .96

طبقه باالي طبقه اصلي با توزيع نفرات مطابق جدول زير داريم. مطلوبست تعيين تعداد  8ختماني با نفره در سا 6آسانسوري  .97

 توقفهاي احتمالي در طبقات باالي طبقه اصلي. 

 8 7 6 5 4 3 2 1 طبقه

 100 100 80 70 65 45 25 15 جمعيت

 

 1200بر ثانيه و دربهاي از وسط بازشو به عرض متر  5/2نفره با سرعت  16دستگاه آسانسور  6طبقه اي داراي  12ساختمان  .98

 باشد: 65/3ميليمتر مي باشد. در صورتيكه ارتفاع كليه طبقات 

 ظرفيت جابجايي و زمان انتظار را محاسبه كنيد.  -الف .99

 10و  8و  6و  4و  2و  1و سه دستگاه ديگر در طبقات  11و  9و  7و  5و  3و  1اگر سه دستگاه آسانسور در طبقات  -ب .100

 توقف داشته باشند، ظرفيت جابجايي و زمان انتظار را بدست آوريد.  12و 

با دربهاي از وسط بازشو نفره  23متر است، چند دستگاه آسانسور  4طبقه كه ارتفاع هر طبقه  6در يك ساختمان اداري  .101

نفر را  350متر بر ثانيه الزم است تا در جابجايي پنج دقيقه اي بحراني دو طرفه،  5/1ميليمتر و سرعت  1400به عرض 

 جابجا نمايد.

 دقيقه بحراني را رسم و محدوده آنرا مشخص نماييد؟ 5نمودار  .102

 

 

 



 تعداد توقف هاي احتمالي

 اد مسافرين در هر سفرتعد تعداد طبقات باالي طبقه اصلي

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

16 6.5 7.6 8.6 9.5 10 11 11.6 12.1 12.6 13 

14 6.3 7.3 8.3 9 9.7 10 10.8 11.3 11.6 12 

12 6 7 7.8 8.5 9 9.5 9.9 10.2 10.5 10.8 

10 5.8 6.5 7.2 7.7 8.2 8.5 8.8 9 9.2 9.4 

8 5.3 5.9 6.4 6.8 7 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 

6 4.6 5 5.3 5.5 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 6 

4 3.6 3.8 3.9 3.9 4 4 4 4 4 4 

 

 زمان سوار و پياده شدن مسافرين

 ثانيه براي هر مسافر اضافي 0.8ثانيه +  8حداقل  ايستگاه اصلي

 20 18 16 14 12 10 8 تعداد مسافرين در ايستگاه اصلي )نفر(

 18 16 14 13 11 10 8 ايستگاه اصلي )ثانيه(زمان سوار و پياده شدن در 

 ثانيه در هر توقف 3زمان تاخيري= زمان پياده شدن در طبقات

 ثانيه در هر توقف 4زمان تاخيري= زمان سوار شدن در طبقات

 

 زمان باز و بسته شدن دربهاي آسانسور

 ضرايب تصحيح زمان باز و بسته شدن عرض )ميليمتر( نوع درب

 7 6.6 1100 هم بازشو دو سرعته روي

 5 4.6 1100 از وسط بازشو

 2 7.7 1200 و سرعته روي هم بازشو

 0 5.3 1200 از وسط بازشو

 2 8.8 1400 دو سرعته روي هم بازشو

 0 6 1400 از وسط بازشو



 

 زمان حركت بين دو توقف متوالي )ثانيه(

 متر اضافي 3 هر 9.1 7.6 7 6.1 4.6 4 ←ارتفاع بين دو توقف متوالي به متر

 ↓سرعت آسانسور )متر بر ثانيه(

1 7 7.6 9.1 9.8 10.5 12.1 3 

1.5 6 6.4 7.4 8.1 8.4 9.4 2 

2 5.4 5.7 6.5 6.7 6.8 7 1.5 

2.5 4.5 4.7 5.2 5.7 5.8 6.4 1.2 

 

 



 مدیر فنی-تشریحی-هیدرولیک

 
را شرح داده و محاسبه کنید  Valve Pilot Operated Non Returnخصوصیت اصلی شیر محدود کننده یکطرفه  .1

در حالت سقوط متوقف  m/s 0.63 این شیر در چه سرعتی یک آسانسور هیدرولیکی  با جک غیر مستقیم را با سرعت 

 ؟می کند

 

با جک مستقیم  INDIRECTدر روش استفاده از جک غیر مستقیم CARSLING کاراسلینگ تفاوتهای ساختاری  .2

 در چیست ؟ DIRECT SIDEکناری 

 

را در موقع  Valve Serنحوه عملکرد شیر   یک شیر تناسبی از چه بخشهایی تشکیل شده نام برده ، توضیح دهید و .3

 ؟شرح دهید قطع برق و اختالل در مدار فرمان یک آسانسور هیدرولیکی در حالت سقوط

 

 

با وزن کابین  DIRECT SIDE PISTON  ONE  STAGEجک   با  نفره 24 جهت یک آسانسور مسافربر، باربر .4

و اکسترنال تراول  m 3.3 توقف نرمال با ارتفاع طبقات 4کیلو گرم و با کورس حرکتی  1200 "وکلیه متعلقات حدودا

cm 20  در جهت باال وcm 15   برای سرعت در جهت پائینm/s  0.55 وحداکثر فشار وارده به سر پیستون bar 24 

 مطلوبست محاسبه ؟ 

 ) 

        mm ----------× mm ×  ----------mm ×  -----------=  PistonØ )1 
 

λØØKw -----------Lit/min   &     Power =  -------------=  Tank) 2 
 

 3 (dt    2m/s 4a =   If = ?)طول زمان ایست(    

 
و وزن اضافی جک برای هر متر حرکت  =Kg 43qوزن هر متر پیستون  و 2mm 40× 220=  cyl Ø اگر .5

Kg35=1PQ و وزن اتصاالت پیستونKg35 =Pgs  وزن اتصاالت سیلندر ،Kg45 =Pgc   9.5و=c, Q 7.9=rQ,  
6-10×2.1E= , 0.88 =ג 

 مطلوبست محاسبه ؟

 ؟ Nمجموع بار یا نیروی وارده بر سر پیستون برحسب  -

 ؟ Lو طول خمش پیستون  Lpحداکثر مقدار حرکت پیستون  -

 در صورتیکه پیستون یک تکه باشد ؟  Kgبرحسب Prجرم کل پیستون  -

 ؟ λ؟ و مقدار ضریب الغری  Cmبرحسب  iشعاع ژیراسیون  -

 ؟و تائیدیه صحت پایداری آن  F5محاسبه نیروی موثر خمشی  -

 ؟ barبرحسب   Full Load , Empty Carفشار استاتیکی وارده بر جک در حالت  -

 ؟ tcQباز است  "حجم روغن درگردش وقتی جک کامال -



 ؟ trQمقدار روغن مورد نیاز برای پر کردن تانک بر حسب لیتر  -

 ؟ tp, Q tcylQوزن نهایی پیستون و سیلندر  بدون روغن داخل آن  -

 ؟ tlQباز است  "ی جک کامالوزن روغن داخل سیلندر وقت -

 

 2.3ضریب تلفات اصطکاک   ,0.2Rp ,0.5=0,e 1=1e =355درستی انتخاب جداره پیستون و سیلندر در صورتیکه تنش تسلیم 

 را اثبات کنید ؟

 الکترو موتورراندمان برای آسانسور فوق را در صورتیکه مجموع    ( mP از روش دوم محاسباتی توان الکترو موتور پمپ هیدرولیکی )

 محاسبه کنید ؟  باشد ، 67 و پمپ هیدرولیکی  %

اجزای مشخص که در ذیل کشیده شده ، عملکرد   E +SOFT STOP 90در نقشه گروه شیرهای پاور یونیت تیپ  .6

 شده در 

 ()اجزای کادرهای مشخص شده با خط چین نقشه به صورت کامل توضیح داده شوند؟

 

 
 

 

 



 فنیمدیر-تشریحی-پله برقی

 
طبق استاندارد پله برقی ها در چه سرعت و چه زاویه ای ساخته می شوند و محدودیت قید شده در استاندارد در این  .1

 رابطه چیست؟

 سیستم ترمز اضطراری پله برقی را به طور کامل توضیح دهید؟ .2

 سیستم حرکت هندریل را به طور کامل شرح داده و شکل آن را بکشید. .3

 باید چقدر زیر اطالعات به توجه با پاگرد این عرض حداقل. است متر 2 برقی پله خروجی و ورودی در پاگرد عمق .4

 باشد؟

 600استپ =  عرض

 837هندریل(= ) دستگیره و مرکز به مرکز فاصله

 

 چقدر زیر اطالعات به توجه با پاگرد این عرض حداقل. است متر 2 برقی پله یک خروجی و ورودی در پاگرد عمق .5

 باشد؟ باید

 800=  استپ عرض

 1037( = هندریل) دستگیره مرکز به مرکز فاصله

 

 چقدر زیر اطالعات به توجه با پاگرد این عرض حداقل. است متر 2 برقی پله یک خروجی و ورودی در پاگرد عمق .6

 باشد؟ باید

 1000استپ =  عرض

 1237هندریل( = ) دستگیره مرکز به مرکز فاصله

 

 موضوعی چه به میشود استفاده پیاده عابر پل در دیگری و تجاری محیط در یکی که برقی پله نوع دو طراحی در .7

 نمود؟ توجه برقی پله نوع در باید

 شود؟ اندیشیده باید تدابیری چه برقی پله خروجی و ورودی پاگردهای اطراف .8

 آورد؟ می دست به چگونه را برقی پله با مرتبط ابعاد ساختمان طراح مهندس .9

 انواع نیروهای وارد بر سازه از سوی پله برقی را نام ببرید؟ .10

 میگردد؟ فعال سیستم این زمانی چه در و چیست برقی پله در الکترونیکی چشم از استفاده دالیل .11

 در آسانسورهای دارای فراخوان جمع کن انتخابی، آسانسور به چه احضارهایی پاسخ می دهد. .12

 تعریف و محل دقیق آن را در یک شکل ساده مشخص نمائید.طول مسیر حرکت آسانسور را  .13

 نام قطعات مشخص را بنویسید. .14



 
 

 

 حداقل تحمل وزن قالب تاور کرین و حداکثر زاویه بکسل ها چقدر است. .15

 

 
 

 ببرید؟ نام را ها برقی پله ارایش انواع .16

 ؟ مسافربری های پایانه و مترو های برقی پله برای شده توصیه عرض .17

 باشند؟ داشته باید هایی ویژگی چه متروها جهت مناسب های برقی پله .18

 پانزدهم مبحث طبق پله این ایا. است شده داده سفارش ساختمان طراح مهندس توسط ذیل مشخصات با برقی پله .19

 (شود داده توضیح) است؟ استاندارد

H=6000 

 عدد 2 =خروجی و ورودی در تخت های استپ تعداد

 0.5m/sسرعت = 



 درجه 75=  زاویه

 6mm=   (بالسترید) نرده شیشه ضخامت

 باشد؟ بایستی مقدار چه )کناره پوشش (اسکرت از استپ فاصله حداکثر .20

 باشد؟ تواند می مقدار چه استاندارد طبق برقی های پله استپ عرض حداقل و حداکثر .21

 بار اولین برای که تجهیزاتی برای متحده ایاالت و اروپا ایران، در را متحرك روی پیاده و برقی پله استاندارد کد .22

 .ببرید نام ترتیب به گردند می نصب

 ؟چیست ملی استاندارد طبق برقی پله در افقی های استپ تعداد در موثر پارامترهای .23

 باشد؟ می چقدر ملی استاندارد در برقی پله نامی سرعت به نسبت هندریل سرعت مجاز تلرانس .24

 .باشد می استاندارد مغایر سانتیمتر 110 استپ عرض با برقی پله نصب آیا .25

 بایستی چه شرایطی داشته باشد؟ outdoorپله برقی  .26

 .ببرید نام معماری لحاظ از را برقی پله و ثابت پله عمده تفاوت سه .27

 متر چقدر 6و ارتفاع کمتر از  0.5سرعت  با برقی های پله برای انتهای و ابتدا افقی( در افقی )استپ مسیر حداقل .28

 باشد؟ بایستی

 

 متر چقدر 6 بیش از ارتفاع باالبری با برقی های پله برای انتهای و ابتدا افقی( در افقی )استپ مسیر حداقل .29

 باشد؟ بایستی

 

متر بر پانیه  0.65 الی 0.5ز سرعت بیش ا با برقی های پله برای انتهای و ابتدا افقی( در افقی )استپ مسیر حداقل .30

 باشد؟ بایستی چقدر

 متر بر پانیه چقدر 0.65ز سرعت بیش ا با برقی های پله برای انتهای و ابتدا افقی( در افقی )استپ مسیر حداقل .31

 باشد؟ بایستی

 باشد؟ بایستی چقدر پایین و باال ایستگاه در سرویسکار نیاز مورد آزاد فضای مقدار .32

 ؟باشد تواند می چقدر استپ ارتفاع حداکثر .33

 باشد؟ تواند می چقدر هندریل عرض مجاز مقدار .34

 گردد؟ ارائه شده تامین هندریل همراه به بایستی مستنداتی چه .35

 چه مستنداتی بایستی به همراه زنجیر استپ تامین شده ارائه گردد؟ .36

 باشد؟ می الزامی برقی پله در کمکی ترمز تعبیه شرایط درچه .37

 گردد؟ فعال بایستی شرایطی چه در کمکی ترمز .38

 متر بر 0.5تجهیزات  سرعت که درحالتی نامی بار با و بار بدون حالت در اصلی ترمز با برقی پله مجاز توقف فاصله .39

 باشد؟ می مقدار چه باشد ثانیه

 ببرید؟ نام را گردند تعبیه بایستی ملی استاندارد طبق که سنسورهایی .40

 چه خرپا داخل به هندریل برگشت مسیر محل در افراد دست گیرکردن از جلوگیری خصوص در ملی استاندارد .41

 .است نموده الزامی را تمهیداتی

 باشد؟ تواند می مقدار چه استپ ناترازی حداقل ملی استاندارد طبق .42

 عمل نماید؟ بایستی combplateای  شانه صفحه ایمنی مکانیزم مواردی چه در ملی استاندارد طبق .43

 نمی الزامی مجاور برقی پله دو تقاطع محل یا و سازه با برقی پله تقاطع محل در محافظ نصب مواردی چه در .44



 باشد؟

 .باشد می الزامی دیوار مجاور برقی پله برای خوردن سر مانع نصب مواردی درچه .45

 .باشد می الزامی یکدیگر مجاور برقی پله برای خوردن سر مانع نصب مواردی درچه .46

 عدم و مشخص زمان طی از پس و بوده انرژی مصرف در جویی صرفه مکانیزم دارای تجهیزات که درصورتی .47

 شده تعریف جهت خالف برقی پله به مسافر ورود عدم از محافظت برای ایمنی الزام چه گردد، خاموش کامال مسافر حضور

 .گردد رعایت بایستی

 .ببرید نام را مشابه اقدامات یا و بازرسی نگهداری، و سرویس فرایندهای اجرای درخصوص ملی استاندارد الزام .48

 

 .باشد بایستی چقدر رویزیون جعبه سیم طول حداقل .49

 

 گردد؟ گیری اندازه بایستی محل کدام در شده یاد مقدار .باشد بایستی چقدر تجهیزات صدای حداکثر .50

 باشد؟ می صحیح گزینه کدام ملی استاندارد طبق .51

a) باشد می سانتیمتر 110 برقی پله استپ عرض حداکثر. 

b) باشد می مقدور سانتیمتر 120 عرض با برقی پله از استفاده امکان. 

c) باشد می ممنوع سانتیمتر 110 برقی پله از استفاده امکان و بوده متر یک برقی پله استپ عرض حداکثر. 

 

 باشد؟ تواند می مقدار چه استاندارد طبق برقی های پله سرعت حداکثر .52

 باشد؟ می مقدار چه استاندارد طبق استپ و شانه فاصله حداکثر .53

 باشد؟ بایستی میزان چه متوالی استپ دو بین فاصله حداکثر .54

 .ببرید نام را برقی پله سفارش در مهم پارامتر دو .55

 نمود؟ استفاده سانتیمتر 165 عرض با متحرك روی پیاده از توان می شرایطی چه در .56

 باشد؟ بایستی چقدر پایین و باال ایستگاه روشنایی حداقل .57

 باشد؟ می مقدور برقی پله نرمال اندازی راه امکان آیا باشد برداشته Floor coverاگر درب ایستگاه  .58
 


