آماده سازی چاهک برای نصب آسانسور
مرحله  )1آماده سازي کف چاله آسانسور :
الف :جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نياز از کف چاله تا سطح کف سازي شده اولين توقف آسانسور قبل از
بتون ريزي کف چاله حداقل بايد cm 081باشد.
ب :در زمان بتون ريزي کف چاله با عنايت به نقشه سکوهاي ضربه گير زير کابين و زير قاب وزنه تعادل 01
cmبتون مگر و cm 01آرماتوربندي و بتون ريزي مي شود و ارتفاع باقيمانده نبايد کمتر از 051
آرماتوربندي و بتون ريزي مي شود و ارتفاع باقيمانده نبايد کمتر از  cm051شود.
ج :جهت اجراي سکوهاي ضربه گير طبق نقشه هاي اجراي آرماتورهاي انتظار جهت سکوهاي ضربه گير در
فونداسيون مذکور پيش بيني مي شود.
نکته مهم :در اين مرحله پيش بيني چاه ارت ضروري است.
جهت چاه ارت ( )Earthتا رسيدن به رطوبت الزم زميني ،و وصل کردن سيم مربوطه ،مي توان از چاه اصلي
ساختمان جهت ايجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه اين چاه پيش بيني نشده است ،در محل مناسب و
نزديک به آسانسور چاهي به عمق حداقل  3/8متر ايجاد کرد تا به رطوبت زميني رسيد سپس مواد ذيل را
نمک %33
زغال %33
پتاسيم %33
سيم مسي بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
ميله مسي و صفحه مسي ( در بازار به صورت يک مجموعه وجود دارد)
طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روي آن را مي پوشانيم.

مرحله  )2تهيه نقشه :
چناچه ساختمان در حال احداث مي باشد و دسترسي دقيق به ابعاد مورد نياز چاهک ميسر نباشد ،نقشه
هاي زير الزم است
پالن تيپ طبقات شامل پارکينگ –زير زمين –همکف و طبقات در محل نصب آسانسور

مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه هاي کامل از کف چاله آسانسور تا زير سقف موتورخانه
پالن پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسي تأسيسات و تجهيزات احتمالي موجود
در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود

مرحله  )3بتون ريزي کف چاهک :
همانطوريکه در مرحله  0اشاره شده پس از تکميل مدارک مورد نياز (در مرحله  )0با توجه به شرايط
ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرايي بتون ريزي کف چاهک به شرح ذيل به کارفرما ارائه خواهد شد.
بتون مگر  01سانتيمتر
بتون آرمه کف و آرماتور بندي  01سانتيمتر

مرحله  ) 4عمليات آهن کشي( سازه فلزي) چاهک آسانسور :
آهن کشي عبارت است از سازه فلزي در داخل چاهش آسانسور جهت استقرار براکت هاي مورد نياز ريل
هاي کابين و ريل هاي وزنه بر اساس نقشه طراحي شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زير مي باشد:
تهيه نقشه اجرايي آهن کشي کامل چاهک
تهيه ليست آهن آالت مورد نياز
نصب داربست فلزي مناسب جهت اجراي آهن کشي
انجام آهن کشي با نظارت نماينده فني شرکت فروشنده يا دستگاه نظارت ساختمان
اجراي ضد زنگ آهن آالت پس از صدور گواهي انجام کار آهن کشي
نايلون پيچ کردن ريلها جهت حفاظت در برابر رطوبت وآغشته نشدن به مصالح ساختماني

مرحله  ) 5ديوارکشي اطراف چاهک (در صورتيکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد )
الف :سه طرف چاهک (سمت راست  -روبرو –سمت چپ) مي بايستي بوسيله ديوارکشي از کف تمام شده
اولين توقف تا اطاقک موتورخانه بر روي پشت بام اجرا گردد.
ممکن است ديوارکشي با يکي از روش هاي زير برحسب شرايط ساختمان انجام پذيرد:

ورق کشي :که به تناسب فضا از ورق هاي فلزي _ يا پانل هاي گچي استفاده مي شود
رابتيس بندي :با استفاده از تورهاي فلزي مخصوص و اندود کاري روي آن

آجر کشي
ب :انجام اندود ديوار از طرف داخل چاهک بوسيله سيمان –يا خاک و گچ
توضيح:
اگر عمليات کالف بندي آهن کشي در پشت ستونها و در داخل ديوار قرار مي گيرد مي بايستي در محل
نصب براکت ها بر روي کالفهاي افقي فضاي خالي مناسب پيش بيني شود تا از تخريب بعدي جلوگيري
شود.
جهت اجراي مناسب مورد فوق بر اساس نقشه هاي درب و ريل که توسط فروشنده آسانسور تهيه مي شود
امکان پذير خواهد بود.
در اين مرحله اجراي روشنايي داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه بايد انجام شود.که بعهده کارفرما
ميباشد

مرحله )6ايجاد موتورخانه:
اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرايي فروشنده اجرا مي گرددو رعايت ابعاد و اندازه هاي زير الزامي
است:
ارتفاع از روي کف تمام شده آخرين توقف تا زير سقف اطاق موتورخانه حداقل نبايد کمتر از  6متر باشد.
اطاق موتورخانه بايد درب با عرض ورودي حداقل cm81داشته باشد.
اطاق موتورخانه بايد داراي پنجره جهت تهويه باشد.
نصب هواکش مناسب در موتورخانه ( حداقل با فن )CFM 051
نصب قالب فلزي در باالي چاهک آسانسور روي سقف موتورخانه مناسب براي حداقل kg 0111وزن
فضاي موتورخانه هميشه بايد دماي مناسب داشته باشد (بين  5الي  01درجه سانتيگراد)

نصب کپسول آتش نشاني
نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأييد شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
اجراي کابل کشي برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
01چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند بايد دريچه اي ( )Trap Doorبه ابعاد حداقل cm 011×81در
سقف موتورخانه (باالي فضاي مقابل درب ورودي آسانسور در طبقه آخر ) تعبيه گردد.
زير سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهاي دوبله دريچه اي به ابعاد  cm511×611براي هر آسانسور تعبيه
گردد.

مرحله  ) 7دورچيني درب طبقات :
بعد از اتمام نصب ريل و درب و کنترل نهايي عمليات توسط عوامل فني و تأييد آن بايد موارد ذيل انجام
شود:
اجراي ديوار چيني دور دربها بوسيله آجر يا بلوک يا پوشش هاي فلزي
پوشش به هر صورتيکه انجام مي شود نبايستي از لبه داخلي دربها در سمت چاهک تجاوز نمايد و حداقل
بايد با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد

مرحله  )8اجراي کابل کشي و نصب تابلو برق سه فاز :
همانطوريکه در بند  8و 9مرحله  6آمده است اجراي کابل کشي و نصب تابلو برق سه فاز از اولويت خاصي
برخوردار مي باشد و لذا به شرح ذيل بايد اقدام گردد:
نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور
نصب سيم ارت ()Earth
چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بيش از اندازه هاي استاندارد مي باشد بايد محاسبه شده
در سايز کابل تغييرات لحلظ گردد.
در فاصله هاي استاندارد از کابل x16 mm5براي آسانسورهاي  8و  03نفره و از کابل  x10 mm5جهت
آسانسورهاي 0و 6نفره استفاده مي گردد.
تجهيزات الزم که بايد در تابلو برق سه فاز تعبيه گردد.

سه عدد فيوز A 05براي آسانسورهاي 0و 6نفره
سه عدد فيوز A 51براي آسانسورهاي 8و 03نفره و باري
کليد گردان A 63
سه عدد چراغ سيگنال
نصب پريز و فيوز مينياتوري جهت روشنايي موتورخانه –روشنايي داخل چاهک و فن موتورخانه
تعبيه ترموستات جهت تنظيم دماي موتورخانه و فن

مرحله )9بتون ريزي سقف چاهک :
بعد از اتمام عمليات نصب درب و ريل و صدور تأييديه عمليات توسط فروشنده آسانسور بايد طبق مشخصات
فني محل نصب ريلها نسبت به اجراي قالب گذاري آرماتور بندي و بتون ريزي اقدام گردد.
زمان الزم جهت استحکام بتون حدود  7روز مي باشد.
ضمناً مقدار نيروي وارده به سقف بتوني چاهک آسانسور (نيروي ديناميکي  )Dynamicبشرح زير مي باشد:
 .0آسانسور  0نفره

حدود

 3111کيلوگرم

 .0آسانسور  6نفره

حدود

 3011کيلوگرم

 .3آسانسور  8نفره

حدود

 3851کيلوگرم

 .0آسانسور  05نفره

حدود

 6011کيلوگرم

نکته مهم :رعايت موارد ايمني:
در تمامي دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضاي دربهاي آسانسور نصب حفاظ ايمني
مقابل دربها و فضاهايي که حالت پرتگاه دارند الزامي است .

