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که نسبت به آسانسور حجم  باشدمی سطحهمجهت جابجایی افراد در طبقات غیر  ايوسیلهپله برقی 

جابجایی بیشتري دارد و در اماکن عمومی نظیر فرودگاه، مترو، مراکز خرید و ... به کار میرود. الزم به ذکر 

 باشدمیدرجه  35تا  27مابین  هاآنکه زاویه شیب  ايتسمه هايپلهفلزي و  هايپلهاست که انواع پله برقی با 

  مقررات ملی ساختمان ایران آمده است. 15مبحث معمول) در حدود  هايبرقی(پله 

  
  مختلف پله برقی هايقسمت -1شکل 
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 هايپله زیر در بازگشتیي هاپله آن در که است، گردش در هايپله از تکرارشونده چرخه یک برقی پله

 برقی پله موتور بنابراین کند،می برابري و موازنه آشکار هايپلهن وز با پنهان هايپله وزن. اندشده پنهان باالیی

 .ل کندتحم) هستند رفتن پایین یا باال حال در که( را برقی پله روي افراد وزن تنهای بایست

که به  گرددیمتقسیم  semi out door – indoor - out door دسته 3برقی از نظر کاربردي به  يهاپله

ه) عابر پیاد يهاپل( ساختمان) و نیمه بسته(داخل  ، محیط بسته(بیرون از ساختمان) ترتیب در محیط آزاد

معمولی  يهاپلهکه همان  گرددیمطراحی  heavy duty عمومی به صورت يهامکان يهاپله .گردندیماستفاده 

و 30در دو زاویه  معموالًبرقی  يهاپله. گردندیمکه براي کار در شرایط دشوار طراحی  باشندیم شدهتیتقو

راهروي  هاآنکه به  گرددیمدرجه هم تولید  12تا  0مسطح  يهامکانالبته در  دندگریمدرجه طراحی  35

توان برشمرد. با وجود اشغال فضایی هاي برقی می. مزایاي زیادي براي پلهندیگویم auto walk متحرك یا

تواند شمار زیادي از افراد را جابجا کند. در صورت رعایت معمولی، یک پله برقی می پلکانهمسان با  باًیتقر

ا توانند جابجایی بسیار سریع افراد رها میدر پله برقی، این پله راه روندگانقانون باز گذاشتن سمت چپ براي 

 .گرددیمتا کف جابجایی تعیین  برقی نسبت به ارتفاع کف يهاپلهمیسر کنند. قیمت 

هزار پله برقی وجود داشت و در آن  30تعداد  2004آمریکا در سال  متحدهاالتیادهد که در آمارها نشان می

  .گیردها انجام میمیلیارد جابجایی افراد بر روي این پله 90کشور هر ساله 

 و ردگی قراره ساز اصلی يرهایت روي بر که گردد طراحی ياگونه به ستیبایم برقی يهاپله

 قرار گاه نشیمن روير ب پرچ و پیچ یا جوشکاري از استفاده بدون و وزن نیروي با تنها

 برقی يهاپله.گرددیم طراحی نیز میانیه پای متر 6 باالي ارتفاع با برقی يهاپله براي.رندیگیم

 به و گرددیم تقسیم متعدد يهاتکه به پروژه محیطیط شرای نیز و کف تا کف ارتفاع به نسبت

 ایرس مانند نیز برقی پله. گرددیم نتاژوم و نصب متخصص نیرويط توس و ارسال پروژه محل

ط توس ستیبایم امر این که دارند ماهیانه نگهداري و سرویس به نیاز مکانیکی يهادستگاه

  .گردد انجام متخصصین
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  تعاریف

 در جهت باال و پایین سطحهماست که در مسیر تردد افراد مابین دو ارتفاع غیر  ايوسیله: برقی پله -1

اد سبب جابجایی افر آیدمینیروي محرکه برقی به حرکت در  وسیله بهبه وسیله پله یا تسمه که 

  .باشدمیو شامل قطعات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی  شودمی

  

  نماي جانبی پله برقی -2شکل 

م . معموالً جنس آن از آلومینیوایستندمیکه افراد روي آن  شودمی: به قسمتی از پله برقی گفته  پله -2

  .باشدمیبا سطح شیاردار در جهت حرکت 

 که متحرك بوده و سرعت حرکت  باشندمیاز جنس الستیک با الیاف مخصوص  هادستگیره: دستگیره -3

  .باشدمییکسان  هاپلهآن با سرعت حرکت 

  .سازدیم افق سطح با تسمه یا و پله که ايیهزاو حداکثر: شیب زاویه -4

  .ندارد قرار هاآن روي باري که هنگامی در تسمه یا پله حرکت جهت در خطی سرعت: نامی سرعت -5

 پله روي شیارهاي با متناسب يهادندانه داراي که باشدیم پله انتهاي دو در ثابتی قطعه: ثابت شانه -6

  .کندیم جلوگیري پله داخل به خارجی اجسام ورود از و باشدیم
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در ابتدا و انتهاي پله برقی باید فضاي غیر محصور مناسبی در نظر گرفته شود به نحوي که مسافرین سوار 

بر روي پله به راحتی به مسیر حرکت خود ادامه دهند و همچنین از ازدحام دیگر مسافرین در انتهاي پله برقی 

مرکز دو دستگیره بیشتر بوده و عمق  متر از فاصله دو 2/0جلوگیري به عمل آید. حداقل عرض این فضا باید 

متر باشد حداقل عرض باید دو برابر فاصله  2عمق متر باشد. در صورتی که  5/2آن از انتهاي دستگیره حداقل 

  بین مرکز دو دستگیره باشد.

  
  حداقل فضاي ابتدایی و انتهایی پله برقی -3شکل 

 طراحی

عریض استفاده نمود. پله  هايپلهمسافري باید از  هايپایانهو  متروهاپر تردد نظیر  هايمکان در -1

 این مکان باید از نوع پرکار و یا خیلی پرکار انتخاب شود. هايبرقی

 شود. محیط روباز انتخابعملکرد  متناسب باپله برقی  باید شودمی روباز استفادهچنانچه از پله برقی  -2

ود که از سقوط افراد، اشیا و اجسام ممانعت محصور ش ايگونهاطراف منطقه باز طبقه فوقانی باید به  -3

 عمل آورد.ه ب

متر بر ثانیه  75/0درجه نباشد  30شیب آن بیش از  که صورتیپله برقی در  نامی حداکثر سرعت -4

متر بر ثانیه  5/0درجه باشد، حداکثر سرعت نامی  35تا  30زاویه شیب مابین  که صورتیاست، در 

 .باشدمی
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متر و  6پله تفاع تجاوز نماید اما در شرایطی که حداکثر اردرجه  30ید از زاویه شیب پله برقی نبا -5

 درجه قابل افزایش است. 35متر بر ثانیه باشد این زاویه تا  5/0حداکثر سرعت آن 

  

  زاویه شیب پله برقی -4شکل 

  برقی پله عرض

تناسب منصب پله برقی  هايقالب تحملقابلساختمان و نیروي  سازه از طرف پله برقی به واردشدهنیروهاي 

با عرض پله، ارتفاع، زاویه و نوع مصالح مورد استفاده توسط شرکت سازنده متفاوت باشد. در نتیجه پس از 

را از شرکت سازنده پله برقی اخذ نموده و در  هاآنتعیین عرض و ارتفاع پله برقی میزان نیروها و محل اثر 

  ده نمود.محاسبات و طراحی سازه از آن استفا

           

  انتخاب عرض پله برقی -5شکل 

طابق م تئوري، ظرفیت جابجایی پله برقی به صورت با توجه به عرض متناسب با تردد محل، زاویه و سرعت

  .آیدمیبا جدول زیر به دست 
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  ظرفیت جابجایی پله برقی (نفر در ساعت) -5شکل 

 سازه متناسب با نوع و ارتفاع پله برقی هاينقشهمطابق با  چاهک بینیپیشدر محل طراحی پله برقی باید 

سازه مطابق با جداول شرکت سازنده پله برقی طراحی  هاينقشهمد نظر قرار داد. ابعاد و ارتفاع همچنین 

  .شودمی

  فنی پله برقی مشخصات

باید قابلیت تغییر حرکت در دو جهت باال و پایین را داشته باشد. تغییر جهت حرکت پس  برقی پله -1

ا و مسافرین حق تغییر جهت حرکت ر باشدمیاز تخلیه کامل پله برقی تنها به عهده اپراتور پله برقی 

 نباید داشته باشند. وجههیچبه 

برقی براي سهولت سوار یا پیاده شدن پله تخت در ابتدا و انتهاي پله  4و حداکثر  2باید حداقل  -2

پله تخت  3متر باشد تعبیه حداقل  6ارتفاع پله برقی بیش از  که صورتیمسافرین تعبیه شود. در 

 .باشدمیالزامی 

آن معموالً از جنس آلومینیوم  هايدیوارهپله برقی باید در دو طرف وجود داشته باشند. جنس  هاينرده -3

استفاده شده باشد، جنس شیشه باید از نوع مقاوم  ايشیشه هايدیوارهز ا که صورتیاما در  باشدمی

ابتدا و  هاينردهمیلیمتر باشد. همچنین  6به ضربه و ایمن انتخاب شود و ضخامت آن نباید کمتر از  

 امتداد یابد.سانتی متر  30انتهاي پله برقی باید حداقل 

. رواداري باشدمی هاپلهروي نرده از جنس الستیک بوده و هم جهت و هم سرعت با  هايدستگیره -4

 .باشدمیپله برقی درصد سرعت  ±2 هادستگیرهسرعت حرکت 
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در مصرف انرژي و کاهش استهالك قطعات پله برقی  جوییصرفهبا ترافیک کم جهت  هايمکاندر  -5

، از این رو شودمیی پله برقی نصب حسگري به شکل یک صفحه مسطح در جلوي ورودي و خروج

در زمان معینی (معموالً  که صورتی. در نمایندمیکلیه افراد هنگام ورود و خروج از  روي آن عبور 

دقیقه) فردي از پله برقی استفاده ننماید، پله برقی به صورت اتوماتیک از حرکت  10ثانیه تا  10مابین 

بر روي حسگر پله برقی شروع به کیلوگرم وزن  15داقل و در صورت حضور فردي با ح ایستدمیباز 

از چشم الکترونیک استفاده  ايصفحهمدرن به جاي حسگر  هايبرقی. در برخی از پله کندمیحرکت 

 .شودمی

ت بروز المللی باشد تا در صوربین استاندارهايپله برقی باید مجهز به سیستم ترمز اضطراري مطابق با  -6

 برقی به آرامی متوقف شود.حوادث حرکت پله 

مکانیکی سرعت (گاورنر) جهت تشخیص ازدیاد یا کاهش سرعت مجاز باید در ساختار  کنندهکنترل -7

 شود. بینیپیشپله برقی 

 .باشدمیسانتی متر  38حداکثر طول آن سانتی متر و  24حداکثر ارتفاع پله  -8

 لوکس روشن شود. 54ور یکنواخت حداقل سرتاسر اجزاي پله برقی باید در کلیه ساعات شبانه روز با ن -9

  (برگرفته از مقررات ملّی ساختمان ایران) نگهداري و تحویل

مسئولیت کارکرد صحیح، ایمن و مداوم پله برقی پس از نصب و راه اندازي به عهده شرکت سازنده و یا 

نی پله ایم هاينامهآیین مطابق مفاد  بایستمیولی مهندسین، پیمانکار و کارفرما  باشدمیعاملیت فروش آن 

 برقی را تحویل بگیرند و در این زمینه مسئولیت دارند.

نگهداري و سرویس منظم آن به عهده شرکت ذیصالح گذاشته شود و  بایستمیپس از تحویل پله برقی 

لیه ک دادارو در صورت عدم انعقاد قر باشدمی دارندهنگههرگونه اشکال ناشی از عدم سرویس به موقع به عهده 

  .باشدمی هاآنیا نمایندگان قانونی متوجه مسئولین ساختمان و  هامسئولیت
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  در ایران  برقی روبازپله 

 در الماس فتحی شرکت مهندسان نصب و تولید طراحی، با 1391در سال  ایراندر روباز  برقی پله اولین

  .ه استرسید برداري بهره به اصفهان شهر) ع(علی امام میدان

 

  پله برقی در ایران) تولیدکنندهشرکت فتحی الماس (اولین 

 021-88426252-88406921-تلفن : 

  021-88400685نمابر : 

  15پالك  -ساختمان سجاد  -خیابان شهید استاد مطهري  -: تهران  ینشان

  fathialmas@yahoo.comایمیل: 


