
ن آسانسور براساس رابطه )تعداد نفرات : (kg)ظرفیت  .1  ( محاسبه یم شود.  kg 75 ×ظرفیت کابی 

ن  .2 ن آسانسور در هر ثانیه یط یم کند :  (m/sec) رسعت کابی   .مسافتی که کابی 

ن کف طبقه اصیل ورودی تا کف باالترین طبقه توقف آسانسور را طول مسی  حرکت یا   :  (m)تراول  .3 ارتفاع بی 

  نامیده یم شود.  تراول

  تعداد توقف آسانسور تعداد توقف :  .4

5. Over Head   :ن کف باالترین توقف تا زیر سقف  چاه آسانسور را باالرسی  Over Headیا  فاصله قائم بی 

  میگویند. 

ن ترین توقف تا کف چاه آسانسور را چاهک میگویند.  :  (pit)عمق چاله  .6 ن کف پایی   فاصله قائم بی 

 

 

 

 

ن و   .7 ن به همراه کارسلینگ بدون فلکه و سیم بکسل است. کارسلینگ : وزن کابی    منظور وزن کابی 

 آسانسور شامل ییک از انواع زیر یم باشد : نوع آسانسور :  .8
  رخودرو ب –باربر 

  مسافر بر 

  
ی

 (Home Lift)آسانسور خانیک

 

به منظور ارزیانی تعداد ترافیک و  آسانسور تجاری بودن  –مشخص کردن مسکونن یا اداری  کاربری آسانسور :  .9

 استارت بر ساعت آسانسور به منظور پیشنهاد کولینگ سیستم یم باشد. 

 آن ییک از موارد زیر باید مشخص شود:  تبا توجه به کاربری آسانسور و تعداد استارت بر ساعترافیک :  .10

 ( 10خییل کم Start/h) 

 ( 50کم Start/h) 

 ( 100متوسط Start/h) 



 ( 100بیش از زیاد Start/h) 

در این قسمت اگر شهر محل پروژه جز مناطق مرطوب است باید ذکر شود. الزم به ذکر  محل پروژه )شهر( :   .11

است، در مناطق مرطوب امکان حفر چاه و استفاده از سیستم های مدفون )مستقیم از زیر( به علت رسیدن به 

 آب وجود ندارد. 

و توسط جک :   .12 ایط پروژه و ساختمانبا تو  روش اعمال نی   ییک از موارد زیر انتخاب خواهد شد:  جه به رسر

  ( ن متصل گردیده و رسعت و مقدار : ) 1:1مستقیم از زیر در روش مستقیم پیستون مستقیما به کابی 

ن برابر است. این روش ساده ترین روش استقرار جک بوده ترین و ایمنحرکت جک همواره با حرکت کابی 

شود. های کوتاه معموال از این روش استفاده یمباری با ظرفیت باال و ساختمان و در آسانسورهای

های با کورس حرکت بلند است که باید جیک به اندازه کورس حرکت محدودیت کاربرد آن، در ساختمان

ن محدودیت موجب یم شود که از روش غی  مستقیم استفاده ساخته و در چاه آسانسور مستقر نمود. همی 

سانتیمیی به عمق زیرمورد  ۶۰میی ویک چاه به قطر  1.5یک پیت به عمق  ر سیستم مستقیم از زیر دشود. 

 : نیاز یم باشد 

–        +  یم باشد.  میی  ۰.5در صورت استفاده از جک تک استیج عمق چاه به اندازه طول مسی 

 یم باشد.  میی  ۰.5+ 2/ طول مسی    در صورت استفاده از جک دو استیج عمق چاه به اندازه       –

 میی یم باشد.  ۰.5+ ۳/ طول مسی    در صورت استفاده از جک سه استیج عمق چاه به اندازه       –

 

   ن متصل یم: ) 1:1)  کنار مستقیم از شود که به آن مستقیم از کنار جک مستقیما به زیر یوک باالی کابی 

(DIRECT SIDEگفته یم ) چاهک آسانسور رصف استقرار جک شود. در این حالت مقداری از فضای

 یم
ی
ن باق ی برای کابی 

ن گردیده و فضای کمیی ی به کندن زمی 
ماند لیکن به دلیل وجود پیت مجازی نیاز کمیی

 سیلندر های دورهو دفن جک بوده و جک کامال در معرض دید جهت بازریس
ی

 و پوسیدگ
ی

ای بوده و خوردگ

 شود. شیمیانی موجود در خاک منتفن یمبه لحاظ مجاورت با رطوبت و فعل و انفعاالت 

  ( 1:1دوبل مستقیم از کنار :)وری است   1۰۰۰نفره یا  1۳ها با ظرفیت باالی در پروژه چه در کیلوگرم رصن

ن استفاده گردد که به از   های مستقیم سیستم کنار و چه غی  مستقیم از دو جک برای اتصال و انتقال کابی 

 شود. یم( گفته DOUBLEآن روش زوجی )

  (  مستقیم ( گردیده که این پویل از PULLEYدر این روش پیستون باعث حرکت یک فلکه ): ) 2:1غی 

ن و رس دیگر به کف چاله یا پایه جک آسانسور مهار طریق چند رشته سیم بکسل )که یک رس آنها به کابی 

ن یمشده ن دو براب( باعث حرکت کابی  ن نی  ر خواهد شد. از این رو شود. ضمن این که رسعت و حرکت کابی 

با استقرار غی  مستقیم جک، امکان استفاده از جیک با . معروف گردیده است 2:1این روش به سیستم 

شود. در  ها یمآید که این امر موجب رصفه جونی اقتصادی در بسیاری از پروژهنصف طول تراول پدید یم

ن استقرار یم ن نیاز  35cmیابد و از آن طرف روش غی  مستقیم همواره جک کنار یا پشت کابی  فضا تا کابی 

 داریم. 

  (  مستقیم وری است   1۰۰۰نفره یا  1۳ها با ظرفیت باالی در پروژه: ) 2:1دوبل غی  چه در کیلوگرم رصن

ن استفاده گردد که به از   های مستقیم سیستم کنار و چه غی  مستقیم از دو جک برای اتصال و انتقال کابی 

 شود. ( گفته یمDOUBLEآن روش زوجی )

 تیپ جک :  .13

  شوند. ( تولید یمTELESCOPICای )( و چند مرحلهSINGLE STAGEای )جک ها در دو نوع یک مرحله



 های تک مرحله ای جک 
 ( 7)حداکی  های تک مرحله ای یک تکیهجک  : میی

دارند،    تری سااختمان سااده ایهای یک مرحلههای سااده هساتند. به علت این که جکهمان جک                     

  های   تلسکونی هستند. تر از جکهمواره ارزان

 ( 7)بیش از های تک مرحله ای دو تکیهجک  : : میی

های شااااااااااود، به علت محدودیتیم طول مساااااااااای  حرکتی طوالنن و طول جک بلند ها در برجن پروژه           

ای به های یک مرحلهآسااااااااااااااانسااااااااااااااور، جک نایسر از تولید، حمل و نقل و جایگذاری جک در چاهک

 شوند. صورت دو تکه تولید و در محل پروژه به هم متصل یم

 های تلسکونی جک 

تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشاااااااته این جک ها هنگام بساااااااته شااااااادن طول کوتاه

هار مرحله باشااایم، اساااتفاده یم شاااوند. این جک ها  به جک های دو مرحله ای ، ساااه مرحله ای و چ

 . ای دسته بندی یم شوند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


