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استاندارد   2با  ییآشنا
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استاندارد   دیبا  ی پله برق یو نگهدار  ریتعم ،یساخت، راه انداز  ،یدر طراح
حوزه   نیو متخصصان ا کارشناسان .شود تیمربوط به آن به دقت رعا

در کشور خود را   دییمورد تأ ی پله برق یبه استانداردها ی تسلط کاف  دیبا
  نهیاستاندارد مهم در زم 2 ی به معرف  میمقاله قصد دار نیا در .داشته باشند

 .دیما همراه باش با .میبپرداز ی پله برق

 

 یاستاندارد پله برق تیاهم 1#

زبان  کیآن  دی در تول (Escalator Standard) ی استاندارد پله برق وجود
کمک استاندارد   به .کند ی م  جادی مهندسان مختلف ا نیمشترک را در ب

مختلف   یو اجرا در ساختارها ی طراح  یبخش ها نیب ی خاص  ی هماهنگ
دانند   ی م  ی به خوب یو نگهدار  ریمتخصصان تعم نیهمچن .شود ی م  جادیا

تمام   نیدر ب ی کپارچگی ی نوع جهینت در .مواجه هستند ی زم یکه با چه مکان
شوند، به وجود   ی گوناگون نصب م یکه در ساختمان ها یی ها ی پله برق

وجود استاندارد مدون و   زین یمجوز بهره بردار  ینظر اعطا  از .دیآ ی م
 .کند ی راحت تر م  اریکار را بس ی رسم
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 یانواع استاندارد پله پرق  2#

استاندارد در سطح  نی به عنوان مهم تر EN 115 استاندارد ی طور کل به
  تمام .رود ی متحرک به شمار م یراه پله ها ریو سا ی پله برق یبرا ایدن

 یپله ها یو نگهدار  ری تعم ،یساخت، نصب، راه انداز  ،یالزامات طراح
از   یار یاستاندارد در بس نیا .ذکر شده اند لیاستاندارد به تفص نیدر ا ی برق

 یو ساخت پله ها ی طراح نهیبه عنوان مرجع در زم  یی اروپا  یرهاکشو
با نام پلکان   13836 ی استاندارد مل زیکشور ما ن در .رود ی به کار م ی برق
 .شده است نی متحرک تدو  یرو ها ادهیو پ ی برق یها

 .میپرداز ی م ی دو استاندارد پله برق نیا  ی ادامه به معرف در
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 EN 115 استاندارد 1-2#

 نیا .عرضه شد 1995در سال  EN 115 ی استاندارد پله برق یی ابتدا نسخه
و  ی آسانسور، پله برق رامونیاستاندارد به طور کامل ضوابط و الزامات پ

  2018و  2017 یسال ها در .ستکرده ا  حی متحرک را تشر یرو ها ادهیپ
در آن اعمال  یدیجد رات ییشد و تغ ی به روز رسان EN 115 استاندارد

  اریدر اخت 2019سال  هیاستاندارد در ژانو نینسخه ا نیدتر یجد .دیگرد
 .همان نسخه پابرجا مانده است زیبه امروز ن تا عموم قرار گرفت و

 :است ریشرح ز دارد که به ی چهار بخش کل EN 115 استاندارد

 یو نصب پله برق ساخت .1
 متحرک  یرو ها ادهیو پ ی پله برق ی من یا مقررات  .2
 استاندارد  ی و قبل دیجد ینسخه ها انیم ارتباط .3
 EN 115 استاندارد ریتفس .4

  ،ی بلغارستان، کرواس  ک،ی بلژ ش،یاز جمله اتر  یی اروپا ی از کشورها ی گروه 
 EN استاندارد یآلمان، فرانسه و... شرکت ها و سازندگان را ملزم به اجرا

 .کرده اند 115
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 13836 یاستاندارد مل 2-2#

  نیا .شده است نیبه صورت جداگانه تدو  ی استاندارد پله برق رانیا در
 نام .شود ی شناخته م 13836شماره  ی استاندارد تحت عنوان استاندارد مل

  نیا .متحرک" است یروها ادهیو پ ی برق ید پلکان ها"استاندار زیآن ن
به عنوان استاندارد   1396و  1390 یسال ها ی استاندارد در دو بخش و در ط

 .است دهیبه ثبت رس رانیا ی مل

 EN 115 آن به طور کامل از استاندارد نیاست که در تدو  نی مهم ا نکته
استاندارد را ترجمه   نیتوان ا ی م  ی حت  ی عبارت  به .استفاده کرده اند

  ی که استاندارد مل نیبا توجه به ا جهی درنت .دانست زین EN 115 استاندارد
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به  یاز ین دهد، ی را پوشش م EN 115 تمام مطالب استاندارد 13836
 .ستین ی استفاده از استاندارد خارج

 :شده که عبارت است از نیدر دو بخش تدو  13836 استاندارد

 و نصب  ساخت .1
متحرک  یرو ها ادهیو پ ی برق یپلکان ها یمن یبهبود ا مقررات  .2

 موجود 

رو   ادهیو پ ی پلکان برق ی مندرج در استاندارد مل یدستورالعمل ها تیرعا
شوند،   ی که در سطح کشور اجرا م  یی پروژه ها هیمتحرک در کل یها

 یاز بخش ها کیهر  ی ادامه به طور مختصر به معرف  در .است یضرور 
 .می پرداز ی م ی استاندارد پله برق نیا

 ساخت و نصب  (1

حداقل  نییبا هدف تع  رانیا ی ساخت و نصب استاندارد پله برق بخش
متحرک  یرو ها ادهیو پ ی برق یساخت و نصب پلکان ها یالزم برا ی منیا

 .شد نی و تدو ی طراح  1390در سال 

  که ممکن است در ی ها و حوادث خطرناک تی مخاطرات مهم، موقع انواع
  نیمتحرک بروز کنند، در ا یرو ها  ادهیو پ ی از پلکان برق یبهره بردار  زمان

 .شده اند ی ارد بررس استاند

توان   ی شده اند، م  ی استاندارد بررس  نیکه در ا ی خطرات نی جمله مهم تر از
 :اشاره کرد ریبه موارد ز
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 یک یمکان خطرات  •
 یبرق یخطرها •
 تشعشع یخطرها •
 ی آتش سوز  خطرات  •
 ی انسان ها در طراح ی از در نظر نگرفتن ارگونوم  ی ناش خطرات  •

 آالت نیماش
 کنترل یمدارها ی از خراب ی ناش یخطرها •
 هنگام عملکرد  ی از شکستگ ی ناش یخطرها •
 لغزش، از دست دادن تعادل و افتادن  خطرات  •

 یو اقدام ها ی من یالزامات ا ی به معرف زیاستاندارد ن ن ی ا ی انیبخش پا در
 .گردد  ی شوند، اشاره م  تیرعا ی در نصب پله برق دیکه با ی حفاظت 

 

 متحرک موجود   یروها ادهیو پ ی برق یپلکان ها یمن یمقررات بهبود ا (2
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متحرک   ی رو ها ادهیو پ ی برق یپلکان ها ی منیمقررات بهبود ا بخش
هاست  سال .دیبه ثبت رس ی به عنوان استاندارد مل 1396موجود، در سال 

  نیا .ها کاربرد دارند ی مختلف در کشور ما، پله برق یکه در ساختمان ها 
در  اما آمدند؛ ی به حساب م  منیهر چند که در زمان خود ا  ی برق یپله ها

 نیهمچن .هستند یبازنگر  ازمندیقطعا ن  یتکنولوژ  شرفتیحال حاضر با پ
 .رود ی م انیرو به پا ی قطعات به کار رفته در پله برق دیدر گذر زمان عمر مف 

به سه موضوع مهم در خصوص  ی بخش از استاندارد پله برق نیلب اقا در
 :پرداخته شده است یدر حال بهره بردار  ی برق یپله ها

در  ی برق یپله ها یبرا ی و خطرات گوناگون احتمال سکیر ی ابیارز •
 یحال بهره بردار 

  یپله ها یمن یا یبه منظور ارتقا ی انجام اقدامات اصالح یبرا هیتوص •
 یدر حال بهره بردار  ی برق

 متحرک  یرو ادهیپ ا ی ی هر پلکان برق ی فن ی اب یارز ی چگونگ •
و  ریتعم یمالکان ساختمان ها، شرکت ها یاستاندارد برا نیا •

 .کاربرد دارد ی نظارت یو مجموعه ها ینگهدار 
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و ساخت از منظر استاندارد پله   یالزامات طراح 3#
 یبرق

و ساخت   ی طراح نهیدر زم 13836 ی در استاندارد پله برق یمتعدد  نکات 
و   ی الزامات طراح  نی از مهم تر یجا برخ نیا در .است ی سازه ها الزام 

 :میکن ی متحرک را مرور م یرو ها ادهیو پ ی ساخت پله برق

 لهیبه وس دیبا ی برق یو متحرک پله ها ی کیمکان یبخش ها هیکل .1
 یبرا ی محدود یفضا صرفا صفحات بدون روزنه پوشانده شوند و

 .هوا لحاظ گردد انیجر
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معادل  یبتوانند فشار عمود دیبا ی پله برق یاز صفحه ها  کی هر .2
 .بر متر مربع را تحمل کنند وتنین 6000 

 یمختلف به بخش ها یدر بخش ها دیمناسب با یها ی دسترس  .3
 .ر گرفته شوندو نظافت در نظ رات یتعم  یپله برا ی درون

درجه  30از  شیب دینبا نینسبت به سطح زم ی پله برق بیش هیزاو .4
 .درجه است 12متحرک حداکثر  یرو ها ادهیپ ی عدد برا نیا .باشد

  .متر در نظر گرفته شود 1.1تا  0.58 نیب دیعرض هر پله با ای پهنا .5
 .باشد شتری متر ب 0.24از  دیهر پله نبا ارتفاع .6
 .متر باشد 0.38حداقل  دیهر پله با عمق .7
در جهت حرکت پله باشد و عمق  یی ارهایش یدارا  دیهر پله با کف .8

 .متر باشد ی لیم 10کمتر از  دینبا ارهایش
 .شوند ی آجدار و مسطح طراح دیپله ها با  یعمود یها وارهید .9
 .متر باشد  ی لیم 6از  شتریب دینبا ی دو پله متوال  نیآزاد ب فاصله .10
 هیمتر بر ثان 0.75درجه حداکثر سرعت  30 بیبا ش ی برق یپله ها در .11

 .مجاز است
  کیکه هر  ندیایبه حرکت در ب ریحداقل با دو زنج دیبا ی برق یها پله .12

 .شوند ی م هیپله تعب نیدر طرف
با   ی حفاظت  یحتما نرده ها دیبا ی برق ی دو طرف پله ها در .13

 .متر نصب شوند 1.1تا  0.9 نیارتفاع ب
ن  دیباها    نرده .14 ن  وتنین  600   ی جانب  یرویمقابل  و  مربع  متر    ی رویبر 

 بر متر مربع مقاومت داشته باشد.  وتنین 730 یعمود


