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  خالصه طرح
  

  درب و کابین آسانسور  نام محصول
   عدد1600  ظرفیت پیشنهادی طرح

  1937  )میلون ریال(مواد اولیه 
   نفر26  اشتغال زایی

   مترمربع4000  زمین مورد نیاز
  150  اداری

  1200  سالن تولید

  200  انبار مواد اولیه
  200  انبار محصول

  0  آشپزخانه 

  0  رخت کن و نماز خانه

  0  سرویس ها 

  زیر بنا

  50  ساختمان نگهبانی
  12776  ) ریال.م(سرمایه ثابت 

  5921  )ریال.م(سرمایه در گردش
  1500  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 

  150  )کیلو وات بر ساعت( رقمصرف ساالنه ب
  مصرف ساالنه سوخت  75000  )متر مکعب( گاز

  9000  )لیتر(بنزین
  اصفهان-تهران-مشهد  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :تاریخچه آسانسور 
برای بلند کردن خود و مواد مـورد اسـتعمال را بـاال             آدمی همواره کوشیده است برخی شیو های ساده         

یکی از نخستین آسانسور ها که اختراع آن ثبت شده به وسیله ریاضیدان پر آوازه ،ارشـمیدس در                  .ببرد  

آسانسور وی یک بلند کن دستی بود که برای حمل یک مسافر طراحی شده           .م بود   . ق 253قرن  حدود  

 نمونه ای از نیروی بلند کردن به وسیله بردگان بـرای سـاختمان اهـرام                "در مصر باستان احتماال   . بود  

  . استفاده میکردند

سانـسور اسـتفاده میکـرد      آورده اند که چنگیزخان مغول برای رفتن به طبقات باالی یک ساختمان از آ             

اما تا زمانی کـه آدمـی سـاختمان هـای           . اما این آسانسور را نیروی بردگان و اسیران باال و پایین میبرد           

خیلی بلند نساخته بود نیازی به آ سانسور نداشت و از وقتی آسانسور مورد نیاز احساس گشت که کـار                    

  .ایجاد بنا های بلند آغاز گردید

آسانسوری افتادند که با نیروی باد ، آب ، برق و غیـره کـار کنـد و سـرانجام در                     بعد ها به فکر ساختن      

در ایـن   .  آسانسور آبی یا هیدرولیکی برای ساختمان های سه ، چهار طبقـه سـاخته شـد                  1850سال  

این آسانسور ها بار پر وزنـی    .روزگار آسانسور های زمختی برای حمل بار ساخته و به کار مشغول   شد                

نخست این آسانسور ها با موتور های بخـار         .عالوه بر این خیلی کند باال میرفت        .انست باال ببرد    را نمیتو 

  .و بعد با موتورهای هیدرولیک به کار میرفت

دسـتگاه پـایین و بـاال بـا         .به کار میرفت    ) ستون فوالدی    ( Plungerموتور های نخستین هیدرولیک     

رفت یک تلمبـه فـشار آب را بـا فـشار بـه دسـتگاه پـایین                  ستون فوالدی پایین تر از آسانسور قرار میگ       

افزایش فشار روی دستگاه پـایین و فروبرنـده آسانـسور را بلنـد     .فروبرنده داخل سیلندر عمودی میکرد      

  .برد میکند و باال می

  

فشار حقیقی مورد نیاز در این آسانسور را بـه پـایین تـامین میکنـد در ایـن آسانـسور همچنـین یـک                         

. ه وزنه تعادل که مانع بلند شدن وزنـه داخلـی آساسنـسور و محمولـه آن میـشود ،دارد                   سیستم دستگا 
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های بلند مناسـب نبـود زیـرا نیـاز بـه یـک               به طور عملی برای ساختمان       Plungerدستگاه فروبرنده   

گودی زیادی داشت بعدها با به کار بردن یک ریسمان گیردهنده آسانسور هیدرولیکی با تعداد زیـادی                 

  . کامل و توسعه یافتقرقره ت

 الیشا گرویس از اوتیس از مردم نیویورک ،نخستین دستگاه بلند کننده یا باالبر با یـک نـوع                   1853در  

  .اختراع کرد).اگر ریسمان باالبر پاره شود (ایمینی خودکار برای نگهداری سکوی آسانسور از سقوط 

  Elevatorآسانسور 

ه طبقات باالی یـک سـاختمان میرسـاند یـک اتومبیـل بـا               آسانسور دستگاهی است که مردم و بار را ب        

  . جعبه و یا بسته باری را نیز باال و پایین میبرد

پیش از اختراع   .آسانسور ، با گسترش و ارتفاع آسمان های خراش های مدرن امکان پذیر ساخته است                

  .روند ساختمان های بلند را پیاده باال و پایین بآسانسور مردم مجبورند طبقات متعدد 

  یک آسانسور مسافر بر چطور کار میکند ؟ 

 کیلـو را  1600 کیلـوگرم وزن دارد ایـن آسانـسور حـدود     2300یک آسانسور حمل مسافر در حـدود        

 کیلو  1400حمل میکند در یک ساختمان بلند ماشین آالت مورد نیاز را باال و پایین میبرد که وزنش                  

  . .یا بیشتر میباشد

  ای هپیدایش آسانسورهای شیش
چـارلی و  «ترین آثار خود را بـه نـام     نویسنده مشهور انگلیسی رولد دال یکی از معروف       1964در سال   

   انگیزه ساخت فیلم ویلی وونکا و 1971را منتشر کرد، که بعدها در سال » سازی کارخانه شکالت

  

ای   آسانـسور شیـشه  سـوار ) در فیلم(و وونکا ) در کتاب(در پایان هر دو اثر چارلی . کارخانه شکالت شد  

 .روند منحصر به فردی شده و باال می

انگیز چاپ کـرد،      ای شگفت    به نام چارلی و آسانسور شیشه      1972دال در دنباله رمان خود که در سال         

  .آسانسور را به عنوان تم اصلی داستان به کار برد
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ال، شاید سفرهای   با این ح  . ای توسط دال در دست نیست       دلیل مشخصی برای انتخاب آسانسور شیشه     

 1950ای ایالت کالیفرنیا در نیمه دهه         درپی او به ایالت متحده و دیدن یکی از آسانسورهای شیشه            پی

سـازی حـاکی از      ای در داسـتان چـارلی و کارخانـه شـکالت            حضور آسانسور شیشه  . تأثیر نبوده باشد    بی

  .عالقه عمومی مردم آن دهه و قوه تخیل هنری دال است

ای را که در هتل الکورتز در شهر سان دیگوی ایالت کالیفرنیـا               نصب اولیه آسانسور شیشه   کار طراحی و    

  .، انجام دادند1927های آلبرت و اکر و پرلی ایسن در سال  نصب شد، دو مهندس لس آنجلسی به نام

ای چـسبیده بـه آن بـود و در             طبقـه  6ای مرکزی و یک ساختمان         طبقه 15این هتل شامل یک برج      

شماری از سراسر دنیا بود، نقش مهمـی را در شـهرت و اعتبـار                 هایی که پذیرای میهمانان بی      التمام س 

  .کرد و پیوسته دستخوش تغییراتی اساسی در جهت نوسازی و تغییر دکوراسیون بود شهر بازی می

ای کـردن     انجـام گرفـت، مربـوط بـه شیـشه          1940ترین تغییراتـی کـه در سـال           یکی از اولین و مهم    

اندازی از مناظر تماشایی شـهر سـان دیگـو و             به این ترتیب چشم   . شد  ای طبقه پانزدهم برج می    دیواره

  .گرفت مناطق مجاور آن در مقابل چشم میهمانان مستقر در هتل قرار می

.  این هتل توسط یک تاجر اهل سانفرانسیسکو به نـام هـری هنـدلری خریـداری شـد                  1951در سال   

تـرین مراکـز    ایـن هتـل آن را بـه یکـی از مـشهورترین و برجـسته      هندلری مصمم شد که با بازسـازی     

  .گردشگری و جذب توریست در ناحیه جنوب کالیفرنیا تبدیل کند

  

  

ساخت اسـتخر   : برای دستیابی به این هدف او شروع به افزایش امکانات رفاهی کرد که عبارت بودند از               

 طبقـه در    8 سـاخت یـک سـاختمان        ، و نیز باال بردن ظرفیت پذیرش میهمان بـا         1952شنا در سال    

 بـا تغییـر و تبـدیل طبقـات هتـل،            1956هندلری همچنین در سـال      . 1954مجاورت هتل در سال     

  .موجب شد طبقه دوازدهم به رستوران ستارگان معروف شود
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ای کـه دو      بـه گونـه   . ای، مـشکل جدیـدی را پدیـد آورد          با این همه، ساختار رستوران و طبقـه شیـشه         

توانستند به قدر کافی نیـاز میهمانـان و بازدیدکننـدگان هتـل را کـه بـه دنبـال                      نمیآسانسور موجود،   

  .دسترسی به طبقات جذاب فوقانی برج بودند، پوشش دهند

دار هتـل بـه نـام دان بـودن            راه حل کاربردی و ابتکاری این مشکل منسوب به یکی از کارمندان سابقه            

  :باشد همر با طرح چنین سوالی می

از یک آسانسور بیرونی که در مقابل ساختمان نصب شده باشد، برای نقل و انتقـال افـراد از   توان  آیا می 

  البی به پشت بام و یا بر عکس استفاده کرد؟

تواند مشکل حمل و نقل عمـودی را حـل کنـد،              هندلری خیلی زود دریافت که این راه حل نه تنها می          

اولین قدم بستن قرارداد با یک شـرکت        . بیفزایدتواند بر جذابیت هتل برای جلب توریست هم           بلکه می 

  .بود) متعلق به پادرسکی، میشل و دن(ساختمانی 

تیم طراحی این آسانسور که به سرپرستی پادرسکی و میشل شروع به کار کردنـد، خیلـی زود متوجـه                    

 زینتـی   ای  تواند به عنوان وسـیله      شدند که چنین آسانسوری عالوه بر کارایی و سهولت در استفاده، می           

  .های شهر را افزایش دهد برای برج به کار رفته و با ساختاری منحصر به فرد، جذابیت

هـای   هـا و مـشاوره   های بعدی برای رسیدن به این هدف به جایی نرسید و همفکـری   هر چند که تالش   

به پاسـخ مناسـبی در ارتبـاط بـا سـاخت چنـین سـاختار                ) پادرسکی و میشل  (کارشناسان آسانسوری   

  .ارفی، منتهی نشدنامتع

  

  :آید دالیلی که توسط آنها ارائه شده بود در ذیل می

ها برای باال و پایین کشیدن کابین محکم و قابـل اسـتفاده باشـند بایـد سـاختار                     به فرض این که کابل    

در . پشت بام هتل آنقدر مستحکم شود که بتواند وزن موتور، قرقره شیاردار و وزنه تعادل را تحمل کند                 

ه استفاده از آسانسورهای هیدرولیک که برای باال و پائین بردن کابین از البی تا طبقه پـانزدهم                حالی ک 

  .رسد به ضخامت زیاد و وزن باالی پیستون نیاز دارند، عمالً غیر ممکن به نظر می
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بـا  باشد، چاه آسانسور باید از پـائین تـا بـاال              انداز بیرون کابین مدنظر می      همچنین، از آنجایی که چشم    

هـای    بدیهی است که نصب و پشتیبانی این پـروژه مـستلزم هزینـه            . صفحات شیشه محصور شده باشد    

  .بسیار باالیی است

. خوشبختانه یک شرکت کوچک مهندسی آسانسور پذیرفت تـا تـدبیری بـرای ایـن مـشکل بیندیـشد                  

بـا   و 1954 در سـال  .Elevator Electric Incمهندسان جوان این شرکت کـه بـا نـام تجـاری     

مدیریت آرنولد هانسبرگر به ثبت رسیده بود، استفاده از آسانسور هیدرولیک را برای دوری از مشکالت                

  .بدیهی ناشی از سیستم کششی، پیشنهاد کردند

تواند مناسب باشد     آنها همچنین دریافتند که یک آسانسور هیدرولیک معمولی برای چنین طرحی نمی           

  .ل و نامتعارفی را طراحی کنندو مجبورند که سیستم نسبتاً غیرمعمو

  :های مرسوم به این شرح است توضیحات مربوط به طراحی آنها و تفاوت این طرح با سیستم

این آسانسور از نوع آسانسور هیدرولیکی خواهد بود، اما به جای استفاده از پیستون سنگین متداول، از                 

شار روغن جابجـا شـده و موجـب حرکـت           شود که بر اثر ف      پیستونی از جنس فوالد توخالی استفاده می      

داخل سیلندر به روش مستقیم مرکزی به زیر کابین متصل گردیـده و             ) جک(پیستون  . شود  کابین می 

شود، در حالی که قطر و وزن پیـستون تـا             مستقیماً توسط نیروی روغن موجود در سیلندر تحریک می        

  گهدارنده محکمی که که بر روی ریل استحکام پیستون از یک طرف توسط ن. یابد حد امکان کاهش می

  

که به زیـر کـابین متـصل شـده     ) چرخ متحرک(آسانسور مستقر شده و از طرف دیگر توسط یک پولی       

  .گردد است، تامین می

انـد و نیمـه پـایینی آن در زیـرزمین             ها در نیمه باالیی و روباز پیـستون قـرار گرفتـه             این تثبیت کننده  

های حمل بار ندارند، نیازی به لوازم جانبی بـاالبر نداشـته و     انسورها کابل از آنجائی که این آس    . باشد  می

هـای ضـد ضـربه پلکـسی گـالس            توان با قابلیت نمایش مناظر بیرونی و از جـنس شیـشه             کابین را می  
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در حــالی کــه هانــسبرگر و همکــاران مهندســش، سیــستم آسانــسور هیــدرولیک را طراحــی  .ســاخت

  .ن مشغول طراحی کابین این آسانسور بودندکردند، پادرسکی، میشل و د می

 نفر و از جـنس آلومینیـوم   16 اینچ و ظرفیت 5 فوت و    5 اینچ در    8 فوت و    6های    این کابین با اندازه   

 اینچـی پلکـسی گـالس تـزئین شـد و همچنـین در سـاختار آن        2/1صیقلی ساخته شد و با صفحات    

  . موزیک به کار گرفته شدگیر درونی برای صدا و سیستم تهویه مطبوع و یک پیام

 1956در اواخـر سـال      .  توسط میشل به ثبت رسید     1956حق انحصاری طراحی این کابین در سال        

ای نامیده بـود شـروع بـه کـار کـرد و بالفاصـله بـا                   آسانسور جدیدی که هندلری آن را آسانسور ستاره       

ش از دو هـزار نفـر در هتـل          ای که در روزهای پایانی هفتـه بـی          به گونه . گیری روبرو شد    موفقیت چشم 

ای بـرای جلـب    در نتیجه ایـن آسانـسور تبـدیل بـه وسـیله           . شدند تا سوار این آسانسور شوند       جمع می 

  .مشتری شد

را ) هانسبرگر، الرسن، مکین تایر،پادرسـکی، میـشل و دن        (سابقه طراحان این سیستم       این موفقیت بی  

 بـه ثبـت رسـانده و تولیـد جدیـد و      را Inc  ,  form glass elevatorترغیب کرد کـه شـرکت   

  .منحصر به فرد خود را به بازار عرضه کنند

  

  

  

های مک فرسون مدیر فروش این شرکت، این آسانسور نه تنهـا ترفنـدی تـازه بـرای جلـب                      طبق گفته 

ای کامالً نو چه در بخش مهندسی و چه در بخش معماری به               توجه تماشاگران بود، بلکه باعث شد ایده      

 .وجود آید

  :دهد مک فرسون پتانسیل بالقوه این ایده جدید را این گونه شرح می

هـای   توان به رها شدن از قید و بندهای اجباری برای پیروی از طراحـی بـک   در معماری ساختمان، می 

هـای    شوند مسافرین دچار ترس از گیر کردن در قفـس           هایی که باعث می     کارگیری سیستم   مرسوم و به  
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ای فارغ شـدن از رفـت و آمـدهای            همچنین این آسانسورهای شیشه   .  اشاره کرد  روزنه شوند،   تنگ و بی  

  .سازد فراوان در آسانسورهای مرکزی را ممکن می

 برگـزار شـد، آقـای       1958کـه در سـال      ) NAEC(در مجمع ساالنه انجمن ملی پیمانکاران آسانسور        

ـ  ) Elevator Worldمؤسس مجله (ویلیام استرجن  ا نظرسـنجی کـه از   فرصت را مغتنم شـمرد و ب

اعضا برجسته صنعت آسانسور که در آن مجمع دور هم گرد آمده بودند به عمل آورد، بـه نتـایج قابـل                      

  .توجهی دست یافت

 سال اخیـر نـام      5ترین رویدادهای صنعت آسانسور را طی          مورد از بزرگ   3«: در پاسخ به این سوال که     

  :اعضاء صنعت این موارد را بر شمردند» .ببرید

  )در جنوب شرق انگلیس(های آسانسوری شهر دوور  دغام شرکتا) 1

  ) آمریکا–در شمال ایالت اوهایو (های تعمیر و نگهداری آسانسوری در شهر تولیدو  ادغام شرکت) 2

  .ای هتل الکورتز آسانسور شیشه) 3

ای    دسـتگاه آسانـسور شیـشه      2شـرکت اوتـیس     .  نصب شد  1958ای در سال      دومین آسانسور شیشه  

بود بـرای سـاختمان     ) پالستیک شیشه مانند  (های آن از جنس پلکسی گالس         ولیکی را که کابین   هیدر

  . نصب کرد1958ای مجاور استودیو پیکی واقع در شهر پالوآلتو ایالت کالیفرنیا در اوایل سال   طبقه6

  

ای   شهتـر بودنـد، آسانـسورهای شیـ         به دنبال نصب این آسانسورها که از آسانسور هتـل الکـورتز مـدرن             

  .های قبلی پیشی گرفتند دیگری ساخته شدند که در زمینه طراحی از سیستم

این آسانسورها یکی پس از دیگری چشم انداز زیبـای کالیفرنیـا و بعـدها فلوریـدا را بـرای تماشـاگران                     

  .نمایان ساختند

تـصمیم گرفـت    ) ایالت فلوریدا ( جرج ساکس صاحب هتل ساکسونی در ساحل میامی          1959در سال   

 طبقه و بر روی طبقه شانزدهم آن سالن پذیرایی          16برای این برج یک هتل      . که برج آیووری را بسازد    

  .در نظر گرفته شده بود
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 بـا   1956ای، او دقیقاً با همان مشکلی مواجه شد که هری هندلری در سـال                 برای ساخت چنین سازه   

انان به سـالن اسـتراحت در انتهـای         توان راهی برای رسیدن میهم      به چه طریقی می   . آن روبرو شده بود   

برج پیدا کرد بدون اینکه فضای زیادی از محیط داخلی برج برای ساخت تجهیزات آسانـسورها اشـغال                  

  .ای خارجی تنها راه حل ممکن بود به طور کامالً واضح ساخت آسانسور شیشه. شود

و .  پیـشنهاد کـرد  طراحـی ایـن سـازه را     ) فرنس و پـسران   (ساکس به شرکت مهندسی معماری میامی       

فرنس برای شروع در رابطه با طراحی سیستم آسانسور با وستینگهاوس و در ارتباط با طراحی کابین با                  

های همه جانبه، ساخت اولین آسانسور کششی بیرونی بـود            ها و تالش    حاصل بررسی .تیلر تماس گرفت  

  .معروف شد Saxony Bubbleکه به 

های ایمن کم رنگی سـاخته شـده بـود کـه در               ی شکل آن از شیشه    ای و منحن    نظیر نیم دایره    کابین بی 

از جنس فوالد ضد زنگ محصور شده بود و به امکاناتی چون تلفن،             ) سقف، کف و قسمت میانی    (قالبی  

  .فرش بسیار زیبایی از شرق، سیستم تهویه مطبوع و پخش موزیک مجهز شده بود

فران در مدت زمان بیشتری بتوانند از تماشـای   فوت در دقیقه تنظیم شده بود تا مسا100سرعت آن،  

  :باشد ساختار سیستم کششی به این ترتیب می .مناظر بیرون لذت ببرند

  

نمای این سازه درصورتی جالب توجه خواهد بود که تجهیزات مکانیکی و برقـی در معـرض دیـد قـرار                     

   .نگیرند

  .اند ا توسط پوششی از طال آبکاری شدهه های شیاردار کامالً منحنی شده و کابل تسمه کابین و قرقره

سازه کششی، دستگاه ژنراتور موتور، دستگاه کنترل در زیرزمین هتل خارج از دید و بـه دور از عوامـل                    

  .اند قرار گرفته... محیطی مثل آب و هوا و 

دهد که پیوسته به سـمت بـاال و پـایین      این امکان را میSaxony Bubbleاین طراحی به آسانسور 

  .ت کند بدون اینکه هیچ یک از قطعات ضمیمه آن قابل مشاهده باشندحرک
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توان گفت طراحان آسانسورهای هتل الکورتز و ساکسونی راه را برای کاربرد گـسترده آسانـسورهای                 می

  . و بعد از آن هموار کردند1960ای داخلی و بیرونی، در دهه  شیشه

 سال اخیر، هنوز    50ندازی این نوع آسانسورها طی      ا  رغم گسترش روزافزون نصب و راه       جالب اینکه علی  

و از حـس    . باشـند   کننـدگان برخـوردار مـی       هم مانند اولین حضورشان از جذابیت خاصی برای استفاده        

شد کاسـته    توسط دال در داستانش به خواننده القاء می   1964ای که در سال       العاده  انگیز و فوق    هیجان

بـار دیگـر مـردم    ) کننده جانی دپ با بازی خیره(کارخانه شکالت نشده و با نسخه جدید فیلم چارلی و    

  .انگیز، باشند ای شگفت زده ویلی وونکا از دیدن آسانسور شیشه های تعجب توانند شاهد چشم می
  :منبع

Elevator World Magazine - August 2005 
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  : معرفی  محصول - 1
 و تعادل نیروی محرکه عمل جابجایی         تعلیق  وسیله حمل و نقل عمودی است که با سیستم         ¸آسانسور

برای آشنایی بیشتر با این وسیله بایـد گفـت کـه بـشر در قـرن هـای گذشـته ازبـاالبر                . انجام می دهد  

استفاده کرده است اما پایه گزار علمی و طراح آسانسور امروزی دانشمند و ریاضیدان بزرگ اتوود است                 

 و روی    از دو وزنه که با یک نخ به یکدیگرمربوط مـی شـدند            که با ساختن ماشین اتوود که عبارت بود         

با این همـه آسانـسور بـه        .  را ارائه دهد     توانست طرح ابتدائی آسانسور    ¸قرقره ها باال و پائین می رفتند      

دسـتگاهی  واقـع   و در   . توسط اوتیس در آمریکا ساخته و آزمایش شد         شکل امروزی و دارای ترمزایمنی    

  است

 در طبقات مشخصی عمـل   ساختمان بوده و ا به جایی اشخاص یا کاال ،بین طبقات دائمی که برای ج

 و تجهیـزات آن بـه اشـخاص بـه سـهولت اجـازه        ابعـاد   ساختار ، دارای کابینی است که. می نماید 

  درجـه حرکـت مـی کنـد    15انحـراف   با حـداکثر   ریلهای منصوبه عمودی استفاده می دهد و میان

 کنـد  مـی  که بین ترازهای از قبـل تعریـف شـده حرکـت     عمومی دائمی است  وسیله نقلیه آسانسور.

استفاده تمامی گروه سـنی قـرار مـی گیـرد و      است که مورد آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی

آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن بـه  . در جهان است عمودی عمومی ترین وسیله جابجایی

آن در محل مقـرر بـه    ان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادنفرم شده یک سیستم سپرده

  است توسط سیستم

 :دشون بندی کلی به دو گروه اصلی تقسیم می آسانسورها در یک تقسیم

  .  آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند–الف 

قک این آسانسورها طوری است که به آسانی ساختار و ابعاد اتا) بر  باربر ، تخت- مسافربر ، مسافربر(

  . برای مسافران و بارهای مورد نظر قابل دسترسی و استفاده است

  .  آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نیستند–ب 
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ابعاد و ساختار اتاقک این آسانسورها طوری است که )  غذابر ، کتاب برService Liftخدماتی یا (

باشد برای تحقق این امر سطح کف آن از یک متر مربع ،  بل دسترسی و استفاده نمیبرای انسانها قا

نوع ، ظرفیت ، سرعت و تعداد .  متر نباید بیشتر باشد2/1عمق آن از یک متر و ارتفاع آن از 

آسانسورهای هر ساختمان بایستی متناسب با کاربری، تعداد طبقات و جمعیت ساکن در آن انتخاب 

  . شود

رهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن آن هستند از نظر عملکرد و مکانیزم به دو دسته تقسیم آسانسو

 : گردد می

   ) Traction( آسانسورهای دارای سیستم رانش از نوع کششی ) الف 

   )Hidrolic( آسانسورهای دارای سیستم رانش هیدرولیکی ) ب 

 : آسانسورهای دارای سیستم رانش کششی 

. آیند معموالً بوسیله یک فلکه کشش و توسط یک موتور الکتریکی به حرکت در میاین آسانسورها 

گردد تا ایمنی حرکت  شود به این ساختار اضافه می یک ترمز مکانیکی که بصورت الکتریکی کنترل می

بین موتور و . شود کند که منبع تغذیه برقی آن قطع می این ترمز زمانی عمل می. آن را تأمین کند

برای این . ششی یک گیربکس قرار دارد تا سرعت موتور را با سرعت فلکه کشش هماهنگ کندفلکه ک

هدف دیگر استفاده از گیربکس . شود  قطبی استفاده می6 یا 4کار معموالً از موتورهای جریان متناوب 

  اد گیربکس توانایی تأمین گشتاور قابل توجه مورد نیاز ایج. باشد در این سیستم کاهش گشتاور می

  

. شود شده توسط فلکه کشش را از موتوری با گشتاور پائین تر دارد و لذا سبب کاهش ابعاد موتور می

در حقیقت اندازه موتور بیش از آنکه به توان خروجی آن بستگی داشته باشد به گشتاور خروجی 

  : باشد در هر حال نیرومحرکه اینگونه آسانسورها به شرح زیر می. وابسته است

  ) Geare machines( های گیربکسی باالبر .1

  ) Gearless Hoist machine(باالبرهای بدون گیربکس  .2
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  باالبرهای بدون گیربکس باموتورهای سنکرون وآسنکرون  .3

  ) Room less( باالبرهای بدون گیربکس درآسانسورهای فاقد موتورخانه  .4

  باالبرهای بدون گیربکس برای ظرفیتهای باال  .5

  کنترل الکتریکی  .6

نسورهای کششی تعادل وزن کابین وبخشی ازبارنامی آسانسورتوسط وزنه تعادل انجام میشود درآسا

آنچه . است % 50این بخش ازبارنامی معموالً بصورت درصدی ازبارنامی بیان می شود که دراکثرموارد 

عمالً انجام میگیرد این است که کابین بانصف باراسمی درمیانه مسیرحرکت متوقف میگرددو 

سعی می شودکه میزان نیروی مورد نیاز برای چرخاندن چرخ طیار ) فالیویل ( اندن چرخ طیارباچرخ

  .در هر دو جهت یکسان باشد 

 آسانسورهای دارای سیستم رانش هیدرولیکی 

در آسانسورهای با سیستم محرکه هیدرولیک موتور یک سرعته یک پمپ فرور فته در روغن را به 

وقتی که . راند برد با فشار می  را به جک که کابین را به سمت باال میپمپ ، روغن. اندازد حرکت می

) Valve unit(کند و یک واحد شیربرقی  کند ، موتور کار نمی کابین به سمت پائین حرکت می

  وقتی که کابین در نزدیکی . کند سرعت تقریباً ثابتی را برای کابین صرفنظر از میزان بار تأمین می

  

شود که باعث نرمی حرکت و دقت در توقف  برقی مربوطه به تدریج بسته میطبقه است ، شیر 

  .شود می

  :اشکاالت مهم آسانسورهای هیدرولیک در مقایسه با آسانسورهای کششی برقی سنتی 

  )  توقف4-3با توجه به محدودیت طول جک ها حداکثر (محدودیت طول مسیر حرکت  .1

  ) حداکثر یک متر بر ثانیه(محدودیت سرعت  .2

  ) 90حداکثر (حدودیت تعداد استارت در ساعت م .3

  . استفاده از مقدار زیاد روغن که خطر آلودگی دارد .4
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  ) حداقل سه برابر قدرت یک آسانسور سنتی با همان ظرفیت و سرعت(قدرت مصرفی باال  .5

  محاسن آسانسورهای هیدرولیکی در مقایسه با آسانسورهای کششی برقی سنتی 

  چاه و دور از آسانسور وجود موتورخانه در پائین  .1

  توانایی باالبردن بارهای سنگین  .2

  نیازنداشتن به سقف محکم چاه  .3

  ایمنی بیشتر و نرمی حرکت و دقت در توقف  .4

  

 :  است آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شدهبه طور کلی 

ــه -1 ــربکس و  :موتورخان ــور و گی ــراری موت ــرای برق ــر   ب ــابلو کنت ــرق ت ــابلو ب ــسور و ت   ل آسان

  بـرای نـصب درهـا ، ریلهـا و همچنـین محلـی بـرای حرکـت کـابین و وزنـه            :چـاه آسانـسور   -2

ــک -3 ــا  :چاهـ ــا وبافرهـ ــربه گیرهـ ــرای ضـ ــسور ،بـ ــاه آسانـ ــرین قـــسمت چـ ــایین تـ    در پـ

  .نماید بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می موتور گیربکس
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  : نسور هیزات آساتج

  : دسته ذیل تقسیم میشود  چهارتجهیزا ت آسانسور به

  : سیستم مکانیکی و قطعات مربوطه :الف 

 باشدایمنی و روشنایی نیز می شامل امکانات : سیستم الکتریکی: ب

  :  سیستم کنترلی و قطعات مربوطه:ج

   : و قطعات مربوطهایمنی سیستم  :د

( هرگونه خرابی ، یا شل شدن سیم بکـسل   صورت بروزیک وسیله مکانیکی است که درایمنیسیستم 

راهنمـا مـی باشـد و اگـر      توقف و نگاه داشتن کابین و یاوزنه تعادل در روی ریل وسیله) زنجیر تعلیق

سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدارمشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نمایـد ،                   

  . شود عموال در موتور خانه است شروع میتوسط گاورنرکه م عملکرد این مکانیزم

  

  

  

  

 : از قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند

   وزنه تعادل که می تواند سیم بکسل فوالدی و یا زنجیر باشد وسایل تعلیق کابین و* 

سـیم بگـسل   . داشته مـی شـوند    وزنه های تعادل توسط سیم بگسل های فوالدی معلق نگاه و کابین

 یک وسیله اتوماتیک برای تنظـیم کـشش سـیم   .کابین متصل می شوند  ور به باالی یوکآسانس های

متعـادل سـاز    بـا مکـانیزم   این وسـیله . بگسل تعلیق باید حداقل در یکی از دو انتها وجود داشته باشد

ای اسـت کـه همـراه     شامل یک سوکت گوه شود، چنین وسیله ای فشردگی بطور جداگانه معرفی می

  . است چ فوالدی ، ضربه گیر الستیکی و کابل شویک فنر مارپی
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 : تعادل وزنه

و درصدی از وزن بار یا مـسافر   زنجیری برای تعادل جرم کابین تعادل در آسانسورهای کششی و وزنه

طریقـی   وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایـستی بـه   باشد  می50 تا 45درصد  این بکار می رود

بایـد   بـه قـاب وزنـه   . نشده و از قاب خارج نشوند  ربات احتمالی شکستهشده باشند که در اثر ض مهار

وزنـه   حفاظ هایی فلزی نصب شوند تا در صورت شکستن کفشک هـای وزنـه ، قـاب از ریـل     حفاظ یا

  .خارج نشوند

   موتور الکتریکی*

   گیربکس *

  تابلو فرمان *

  .باشند  ها به شرح زیر میکه انواع آن, گیرد  کنترل آسانسور توسط تابلو فرمان انجام می

  

  

  

در این نوع کنترل آسانسور به اولین احضار پاسخ داده و تا اتمام سرویس احضارهای :  پوش باتن -

ترین نوع کنترل است برای مکانهای کم مسافر بیماربر و  این نوع کنترل که ساده. بعدی بال اثر است 

  .آسانسورهای باربر مناسب است 

در این نوع کنترل آسانسور در حین حرکت از باال به پائین ) Collective Down: ( کالکتیودان -

  .باشد  دهد و مخصوص ساختمانهای مسکونی و پرجمعیت واردات می به کلیه احضارها پاسخ می

در این نوع :) بلکس  سیمپلکس ـ دوبلکس ـ تری) ( Collective selective(  کالکتیو ـ سلکتیو 

ارهای در جهت حرکت کابین پاسخ داده و در نتیجه از توقفهای غیرضروری کنترل آسانسور به احض

آید و همچنین اگر  در پاسخ به احضارهائی که خالف جهت حرکت کابین است جلوگیری به عمل می

. دهد  دو یا سه آسانسور مجاور با این فرمان کنترل شوند نزدیکترین کابین به طبقه احضار پاسخ می
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, این سیستم مناسب برای برجهای مرتفع .  انتظار مسافرین حداقل خواهد بود در این سیستم زمان

  .کند  باشد که از چند دستگاه آسانسور استفاده می هتلها مؤسسات بزرگ می

  :  تابلو فرمان میکرو پروسسوری 

در . ت ای گردیده اس  این نوع تابلو فرمان در کشورهای پیشرفته به سرعت جایگزین تابلو فرمانهای رله

کنند و  کشور ما نیز در حدود یک درصد آسانسورهای موجود در این نوع سیستم کنترل استفاده می

  .شود این روند روبه گسترش باشد  بینی می پیش

  :باشد   بعضی از مزیتهای این نوع کنترلها به شرح زیر می

 خرابی کمتری نسبت به  به دلیل حذف بسیاری از قطعات الکترومکانیکی با صدای کم کار کرده و- 

  .ای دارند  تابلو فرمانهای رله

  دهد  ریزی کامپیوتری کنترل ترافیکهای سنگین را در زمانهای کوتاهتری انجام می  با اعمال برنامه- 

   

  .باشد  ای می  سرویس و نگهداری آن ارزانتر از تابلو فرمانهای رله-

  .خوردار است  نسبت به هزینه مصرفی از بازدهی قابل توجهی بر- 

 110ها حتمأ باید از ولتاژهای پائین زیر  مدارهای فرمان و سری استوپ, ای   در مورد تابلوهای رله- 

  .ولت استفاده شود 

 110زیر ( ای مدارهای فرمان و سری استوپ حتمأ باید از ولتاژهای پائین   در مورد تابلوهای رله-

  .استفاده شود ) ولت 

 معادل وزن کابین آسانسور و حداکثر تعداد مسافر باید باشد کـه از نـوع بتـون                   وزنه تعادل که وزن آن    

شود چون در نوع بتونی آن در        البته نوع چدنی آن توصیه می     . و یا چدنی است     ) بتون مسلح   ( ای   آرمه

اثر ضربه احتمال شکسته شدن و ریختن قطعات در روی کابین وجود دارد در صورتیکه از نـوع بتـونی                    

( نـصب شـالتر     . ه شود باید حتمأ دارای قاب حفاظتی فلزی بـه صـورت شـبکه فـوالدی باشـد                   استفاد
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در باال و پائین قابل وزنه الزامی است تا از کوبیده شدن کابین به کف چاهک یـا زیـر سـقف                      ) کن   قطع

  .جلوگیری شود 

   : ترمز*

ـ  کنترل ، سیستم صورت قطع برق یا قطع برق سیستم در ه طـور اتوماتیـک عمـل    ترمزآسانسور باید ب

 بـار نـامی  % 125اگر کابین با .اصطکاکی الکترو مغناطیسی استفاده می شود  کند ، لذا ، از ترمز های

توقف کامل سیستم باشـند و بالفاصـله    معمول خود حرکت کند ، ترمز ها باید قادر به خود در سرعت

 ترمز. وزن عمل کند  و یا نیرویترمز باید توسط فنرهای فشاری .نگهدارند را در حالت ساکن سیستم

حـداقل دو   اگر جریان برق قطع شود بایـد . الکتروهیدرولیک باید باز شود  توسط الکترومغناطیس و یا

  ترمز باید بالفاصله  جریان برق ، در صورت قطع. وسیله مستقل الکتریکی کنترل کننده داشته باشد 

  

  

بایـد طـوری    ترمـز  مجهز باشـد  ه دستی اضطراریموتور گیربکس با یک وسیل هنگامیکه. عمل نماید 

   بماند فشار دائمی توسط نفر این ترمز باز را باز کرد و با طراحی شده باشد که توسط دست بتوان آن

   : ایمنی پاراشوت سیستم*

در کابین ) پاراشوت(از جمله الزامات در آسانسورترمز ایمنی 

می باشد که فقط در جهت حرکت رو به پایین عمل 

این ترمز ایمنی باید قادر باشد کابین را با بار اسمی با .نماید

سرعتی بیش از سرعت عملکرد کنترل کننده مکانیکی 

حتی در صورتی که کابین از .سرعت گاورنر، متوقف نماید

ترمز ایمنی با .سیستم جدا شود، پاراشوت باید عمل نماید

درگیر شدن به ریل های راهنما آنرا متوقف می 
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نانچه فضای زیر چاهک آسانسور در دسترس اشخاص قرار داشته باشد کف چاهک باید تحمل چ.نماید

 : مگاپاسکال را داشته باشد، پس باید یکی از دو شرط زیر را داشته باشد 5000حداقل تنش 

  . شود یا ستونی صلب و محکم از زیر ضربه گیر وزنه تعادل به زمین محکم وصل–الف 

مجهز باشد و بتواند آنرا در حالیکه با سرعتی بیش از ) ترمز ایمنی (شوت  وزنه تعادل به پارا–ب 

  .سرعت عملکرد گاورنر در حرکت است متوقف نماید

در صورتیکه ترمز ایمنی از نوع تدریجی باشد، هنگامی که کابین با بار اسمی :شتاب کند شونده 

 .باشد 1g و g 2سقوط مینماید میزان متوسط شتاب کند شونده باید بین 

باید فقط با باال ) وزنه تعادل (آزاد نمودن ترمز ایمنی کابین ) :پاراشوت(آزاد کردن ترمز ایمنی 

  ترمز ایمنی پس از آزاد شدن باید به صورت عادی عمل .امکانپذیر باشد) وزنه تعادل(بردن کابین 

  

شرایط   .اده کار شودپس از آزاد نمودن ترمز ایمنی، آسانسور باید توسط سرویس کار مجاز آم.نماید

به عنوان کفشک راهنما ممنوع ) پاراشوت(استفاده از فکها یا بلوکهای ترمز ایمنی :ساختاری 

هنگامی که ترمز ایمنی عمل .ترمز ایمنی ترجیحا باید در پایین ترین قسمت کابین نصب گردد.است

از % 5بین نباید بیش از به طور یکنواخت توزیع شده باشد، کف کا) در صورت وجود(می نماید، و بار 

      .حالت عادی شیب پیدا کند

وسیله ایمنی برقی باید روی کابین نصب شود تا هنگامی که ترمز ایمنی کابین : کنترل های برقی 

سرعت :گاورنر .درگیر میشود موتور را به محض درگیری و یا قبل از عملکرد ترمز ایمنی متوقف نماید

سرعت نامی و کمتر از موارد زیر % 115منی کابین باید حداقل عملکرد گاورنر مربوط به ترمز ای

 در ترمز ایمنی m/s 1 - در ترمز ایمنی از نوع لحظه ای به جز نوع غلطکیب   m/s 0.8-الف .باشد

 برای ترمز ایمنی آنی از نوع ضربه گیر و ترمز ایمنی تدریجی که برای m/s 1.5 - از نوع غلطکیپ

 برای ترمز ایمنی تدریجی که V/0.25 + 1.25 -ت.اده می شود استفm/s 1سرعت های کمتر از 

برای آسانسورهایی که :انتخاب سرعت های عملکرد . استفاده می شود1m/sدر سرعت های بیش از 
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 می باشد توصیه می شود که سرعت عملکرد تا حد امکان به m/s 1سرعت اسمی آنها بیش از 

    .باالترین مقدار محدود شود

   : کششی و یا دنده زنجیر فلکه* 

   کوپلینگها ، محورها ، یاتاقانها–شاسی ماشین *

  تعلیق سیم*

  می شودهدایت کابین در مسیر حرکت خود  که باعث یی هستندراهنماها :ریل راهنما  *

  است زیر استفاده از ریل راهنما بعلل . 

 

 . افقـی  کـابین و وزنـه تعـادل در حرکـت عمـودی و حـداقل کـردن حرکـات         برای هـدایت  •

   بعلت نیروهای خارج از مرکز جلوگیری از نوسانات کابین 

  نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی توقف و •

این . توسط حداقل دو ریل راهنما فوالدی صلب هدایت شوند  یدبا کابین و وزنه تعادل در حرکت خود

 520کمتـر از    نیوتن بر میلی متر مربـع و 370ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از  دو از فوالد

   .اند نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده

   گیرها  ضربه*

چاهـک پـیش آیـد ایـن      با کفیا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد  کابین

پلی اورتان ، فنر یـا نـوع    ممکن است از جنس ضربه گیر. وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید 

انـرزی جنبـشی    طراحی می شود تـا  شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری روغنی انتخاب

   مستهلک نماید و یا) نوع فنری ( کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده 

 : شخصاتم

کف چاهک و در مکان انتهایی حرکت کابین و وزنه تعادل قـرار   ضربه گیر ها که در آسانسور ها باید با

تعادل وصـل   کابین یا وزنه اگر ضربه گیرها به. نهایی را تشکیل دهند  راریطگیرند ، تا وسیله اض می
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ضربه گیر ها روی آن  تا این گیردفونداسیونی به ارتفاع نیم متر در چاهک قرار ب شوند باید یک پایه یا

  .بنشینند

 : دارد ضربه گیرها وجود دو نوع کلی از

( Aculation type ) نوع جمع کننده انرژی 

( Dissipation type ) نوع مستهلک کننده انرژی 

  

  

 و یـا  1برای سرعت های تـا   با یا بدون حرکت برگشتی می تواند نوع جمع کننده انرژی ضربه گیر-1

  گرفته شود ترتیب بکار ر بر ثانیه به مت1.6

یـک  . آسانسور بکارگرفته می شـود   مستقل از سرعت اسمی ضربه گیر نوع مستهلک کننده انرژی-2

در صـورتیکه ضـروری باشـد ،سـرعت      طبقه توقف ، انداز ، موتور را کنترل نموده و در رسیدن به دور

 شستن به روی ضربه گیردارد از سرعتی کهدر موقع ن کابین کابین را به حدی کم کند تا سرعتی که

 نباشد ضربه گیر برای آن طراحی شده زیادتر

 : جمع کننده انرژی  ضربه گیر پلی اورتان

  است معروفیت یافته برای سرعت اسمی پائین بسیار ضربه گیرهای پلی اورتان در برخی کشورها

  :)انرژی جمع کننده( ضربه گیر فنی 

   شده از مقطع گرد یا مربع است  گیر ها معموال یک فنر مارپیچ ساختهاین نوع ضربه اصلی قطعه
 ): انرژی مستهلک کننده)( هیدرولیک (ضربه گیر روغنی 

گیرهای روغنی می توانند طـوری   مقایسه با نیروی باز دارندگی فزاینده ضربه گیرهای فنری ،ضربه در

ماینـد کـه نتیجتـا بـاز دارنـدگی ثابـت       ن ثابتی را اعمـال  طراحی شوند که در حین عمل توقف نیروی

  .بود خواهد
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 در لحظه اصابت بـه حـرارت ، و  ) یا وزنه تعادل ( انرژی جنبشی کابین  ضربه گیر باید توانایی تبدیل

جابجـایی ضـربه گیـر اسـت را داشـته       پتانسیل ناشی از کاهش سطح ، که مساوی با همینطور انرژی

  .باشد

  کابین آسانسور* 

 ازطریق  می کند ، شامل یوک، که چهارچوبی فلزی است و کابین ین و یا بار را حملکابین که مسافر

  کابین به کف  بدنه آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، کف کابین که بار را نگهداری می کند و

  

این فضا قـسمتی یـا تمامـا     که (Hoist Way) کابین آسانسور در چاه آسانسور قراردارد متصل است

کـابین و وزنـه تعـادل     ادامه دارد در ایـن فـضا  ) موتورخانه  کف( چاله تا سقف  ت و از کفپوشیده اس

برای کابین و وزنه تعادل و درهـای طبقـات و ضـربه گیـر در      راهنما حرکت می کنند و شامل ریلهای

  کف چاه می باشد

  محرک درب درب کابین و*

انتخاب بستگی  . شود ر راهرو استفادهباید مناسبترین نوع درکابین ود بسته به هر حالت خاصی ،

که دارای زمان باز شدن کمتری  است کارآمد ترین در نوعی. به نوع آسانسور و بار اسمی آن دارد 

   همزمان مسافرین را اجازه بدهد باشد و عرضیکه انتقال

  لوالیی درهای •

 ل جائیکـه طبقـه در آسانـسورهای کوچـک مـسافربر در منـاز      درب درب تکه لته اغلب به عنوان

برای بازشـدن لتـه نیـاز دارد و بطـور      این نوع فضای اضافی را ترافیک خیلی کم است کاربرد دارد

ترتیب معمـول بـه   . زمان بازشدن و بسته شدن نسبتا طوالنی است  دستی عمل می شود و هر دو

وسـیله یـک وسـیله     طور دستی باز می شـود و بـسته شـدن آن بـه     است که درب به این صورت

  .و کوبیده شدن جلوگیری شود تا از ماندن  بستن درب صورت می گیردمخصوص
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  درهای کشویی افقی •

 بیشتر استفاده میشوند و مزایایی ازقبیل بازشدن سریع و بـی صـدا بـودن در    امروزه این نوع درب ها

  انواع دیگر و راحتی عمل را دارند مقایسه با

  طبقه بندی آنها به قرار زیر است

  شو  چپ بازشو یا راستتکه لته ، درب )1

 لته چند درب کنار باز شو ، دو یا سه سرعت )2

  تک سرعته درب وسط بازشو )3

 در با لته های متعدد )4

  آسانسور مقررات ایمنی سیستم محرکه

ــرک     -1 ــستم مح ــک سی ــداقل ی ــد ح ــسور بای ــر آسان ــد    ه ــته باش ــود داش ــه خ ــصوص ب  . مخ

  دادن آسانسور به دو روش مجاز است حرکت-2

 سیـستم اصـطکاکی  ) الـف   ( By traction ) ز سـیم بکـسل و فلکـه و وزنـه تعـادل     اسـتفاده ا  بـا 

   (Positiv drive ) و چه از نوع نوع وینچی بدون وزنه تعادل این سیستم چه از

  بر ثانیه مجاز است متر 0.63 سیستم مستقیم فقط برای سرعتهای کمتر از )ب

منبـع تغذیـه موتـور اصـلی و یـا       اقـع قطـع  آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد کـه در مو _3

  نماید متحرکه را متوقف مدارهای فرمان به صورت خود کار سیستم

ــانیکی      -4 ــک ترمـــز الکترومکـ ــز بایـــد یـ ــد داشـــته) اصـــطکاکی ( سیـــستم ترمـ  . باشـ

دیـود بـا   ( نماید  قطع مدار باز کننده ترمز، عمل سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از -5

یک وسـیله تـاخیر دهنـده     به طور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان هخازنی ک

 محسوب نمی شود

  تامین شود فنر فشار کفشک های ترمز باید توسط نیروی-6 

  کنند دیسک یا استوانه عمل می لنتهای نسوز باشد که روی ترمز باید دارای حداقل دو کفشک با-7
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  است  ممنوعاستفاده از ترمز نواری-8

 وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریـست  چرخ طیار یا وجود-9

چـرخ دنـده    چرخ زنجیرها و برای قسمتهای گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها ، -10

  شود ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی

  ه رنگ زرد باشدصاف بایستی ب کلیه اجزاء گردنده با سطح-11

  مکانیکی مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های

  گیر ضربه، گاورنر ،ایمنی  ترمز 

 رشـته بـا   2بایستی حتما از جنس فوالد ، حداقل  می سیم بکسلهای متصل به کابین و وزنه تعادل-1

  باشند آسانسور ساخته شده  میلی متر باشند و مخصوص8قطر  حداقل

 13 رشته یا بیـشتر باشـند حـداقل    3بکسلها  سیم  بکسلها در صورتی که تعدادضریب ایمنی سیم-2

   می باشد16رشته باشد حداقل  2 ودر صورتیکه

   میباشد40قطر فلکه ها به قطر سیم بکسل  حداقل نسبت بین-3

 . رشـته هـای سـیم بکـسل توزیـع گـردد       وارده بایـستی بـصورتی یکـسان روی کلیـه     بارهـای -4

 . باشـند   گیـربکس و هرزگـرد بایـستی دارای مـانع خـروج سـیم بکـسل از شـیار        فلکه های کلیه-5

قرقـره هـای    آمدن کابین فعال بوده و بوسیله فکها یـا  صرفا هنگام پایین) پاراشوت ( ترمز ایمنی  -6

   . عمل می کند با ریلها که در اثر افزایش سرعت کابین از گاورنر فرمان می گیرد ، درگیر

7-( Progressive )  سرعت حداکثر یـک متـر بـر     با برای آسانسور های) پاراشوت ( ترمز ایمنی

نـوع   از یـک متـر بـر ثانیـه حتمـا از      تدریجی برای سرعت هـای بیـشتر   ثانیه از انواع لحظه ای یا نوع

  تدریجی باشد

پـس از   بایستی ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین مـستقر شـده و   می)  پاراشوت(ترمز ایمنی -8 

  گردد آوردن کابین آزاد کردن فقط با باالعمل 
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یا درست هنگام ایستادن کـابین موتـور را از    ترمز ایمنی وسیله الکتریکی باید قبل از عملکرد کامل-9

 .بیاندازد کار

 می بایستی متناسب با سـرعت نـامی آسانـسور و   ) گاورنر ( مکانیکی سرعت  کنترل کننده های-10

  مربوطــــه (EN81-9.9). ده اســــتتنظــــیم و ثابــــت شــــ رعایــــت مقــــررات

 و 8اطمینـان    میلی متر ، دارای حـداقل ضـریب  6حداقل  می بایستی با قطر سیم بکسل گاورنر-11

  بسیار انعطاف پذیر باشد

عملکـرد   از بایستی دارای وسیله ای الکتریکی باشد که پس) گاورنر ( کننده های سرعت  کنترل-12

  .نماید یریتا آزاد کردن کابین از حرکت آن جلوگ

 دارای ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل باشند که در پایین ترین حد حرکت آسانسورها بایستی -13

میشوند و نوع مناسـب آنهـا بـا توجـه بـه       نصب) سکوهایی ( تعادل و بر روی ستونهایی  کابین و وزنه

 .آسانسورها انتخاب می شود و ظرفیت سرعت

     رحرکـت هـستند ، بایـستی بـا سـتونهای     د ن و وزنـه تعـادل  باکـابی  یرهای سیارکه گضربه -14

  حرکت کابین و وزنه تعادل  ترین حد حداقل نیم متر ارتفاع که در پایین) سکوهای( 

  تعبیه شده اند تماس حاصل نمایند) در چاهک(

 مناسـب در چاهـک بعنـوان    در هر صورت هنگام نشستن کابین روی ضربه گیرها بایستی فضای-15

  . باشد اه وجود داشتهجان پن

  : راهنما مقررات ایمنی ریل های

  . وسیله حداقل دو ریل راهنمای سـخت ، هـدایت شـوند    وزنه تعادل بایستی هر کدام به کابین و-1

ناشـی از عملکـرد    های توان و استحکام ریل ها ، متعلقات و اتصاالت آن ها باید جهت تحمل نیرو -2

کـافی   متعادل داخـل کـابین ،   انحناء و پیچش های ناشی از بار نا وهمچنین) پاراشوت ( ترمز ایمنی 

  باشد
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 و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب براکت ها ریل های راهنما باید به گونه ای به-3

  یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد ، به صورت خود کار ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن

  باشد همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می ریل ها به جوشکاری_4
   پورتال مهندسي آسانسور و پله برقي ايران :منبع

  

 

  : نام و کد محصول - 1-1
گاورنر،پاراشوت ،   ، ریل ، کابین ، درب ، قفل ایمنی           ، تابلو فرمان   الکتروموتور :تجهیزات آسانسور شامل    

  .میباشد ،تراولر، سیم بکسل 

  : به شرح ذیل میباشدمحصوالت  این کدآیسیک

 29151313 :یل آسانسور ر •

 29151312:کابین آسانسور •

 29151311:درب آسانسور  •

 28931429: قفل ایمنی آسانسور  •

 .کد آیسیک صنایع برای آن تعریف نشده است  : گاورنر آسانسور •

 . کد آیسیک صنایع برای آن تعریف نشده است :پاراشوت آسانسور •

 کد آیسیک صنایع برای آن تعریف نشده است :تراولر آسانسور  •

 کد آیسیک صنایع برای آن تعریف نشده است: سیم بکسل  •

   سايت وزارت صنايع و معادن ايران :منبع
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    شماره تعرفه گمرکی-2-1

شماره تعرفه گمرکی که برای این محصوالت در سایت گمرک آورده شده با توجه به استفاده این 

  : مونتاژ آسانسور به شرح ذیل میباشد محصوالت در صنعت طراحی و

 کاال تعرفه
حقوق 
ورودی

 15 اجزاء و قطعات مربوط به آسانسور و باالبر کشنده ها84313190

     
  
 :  شرایط واردات -3-1

براساس اعالم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با توجه به اجرای اجباری استاندارد ملی 

های   ، طبق مقررات موجود واردکننده اجزاء و قطعات و مجموعه1382ل آسانسور از ابتدای سا

باشد که توسط   در مبداء میEN81با استاندارد ) V.O.C(آسانسور ملزم به ارائه تائیدیه انطباق 

  .گردد شرکتهای بازرسی کننده مورد تائید مؤسسه صادر می
    سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران :منبع

   : ائه استاندارد ملی بررسی و ار-4-1
مسئولین گرد آورنده ساخت آسانسور در تمامی نقاط دنیا تالش میکنند کـه شـرایط ایمنـی مناسـبی                   

در نتیجـه پیـشرفتهای مهندسـی و درک صـحیح کـارگزاران ،              .برای مسافران آسانـسور ایجـاد کننـد         

ها امروزه آسانـسور از     مدیریت و همچنین همکاری بین مسئولین این صنعت و گردآورندگان استاندارد            

آسانـسور در شـهرهای اصـلی دنیـا مـسافران           .ترین وسایل حمل و نقل عمومی محسوب میـشود         ایمن

مـورد اسـتفاده بـرای      اسـتاندارد هـای     .بیشتری را نسبت به دیگر وسایل حمل و نقل جابه جـا میکنـد             

  .صورت اجباری هستندبرای چهار قطعه قفل درب آسانسور،ترمز اضطراری،گاورنر،ضربه گیر به آسانسور
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 باید این چهـار قطعـه اسـتانداردهای اجبـاری اروپـا را      "در پکیج کامل آسانسورو قطعات وارداتی حتما   

سایر تجهیزات هم باید حداقل استاندارد را داشته باشند تا در موقع نصب بـا کنتـرل هـای                  .داشته باشد 

  .ست مغایرت نداشته باشداداره بازرسی و استاندارد که طبق ضوابط اداره استاندارد ا

  در ایران وضعیت استاندارد آسانسور 

 تالشهای زیادی برای تهیه و تدوین استاندارد ملی آسانسور بعمل آمده و نهایتاً 1377از سال 

 مورد تصویب کمیته ملی قرار گرفته و از 6303-1استاندارد ملی آسانسور با شماره استاندارد ملی 

از آنجا که اجرای کامل مقررات استاندارد ملی بلحاظ عدم . باشد می اجباری 1382ابتدای سال 

های کیفی مقدور نبوده ، لذا  آمادگی تولیدکنندگان اجزاء و قطعات آسانسور جهت اخذ گواهی

استاندارد ملی آسانسور به دو بخش ایمنی و عملکردی تقسیم گردیده و اجرای بخش ایمنی از 

از » آسانسور های برقی : قسمت اول –ساختمان و نصب آسانسور مقررات ایمنی « استاندارد ملی 

باشند   که دارای آسانسور می1382های ساختمانی سال   برای دارندگان پروانه1382ابتدای سال 

با توجه به لزوم تدوین . گردد  اجرایی می1383اجباری بوده و بخش عملکردی استاندارد ملی از سال 

های زیر با همکاری نمایندگان صنعت  سانسور تاکنون استاندارد مجموعهاستاندارد اجزاء و قطعات آ

آسانسور ، شرکت بازرسی کننده و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین گردیده است ، 

ضمناً استانداردهای تدوین شده زیر با هماهنگی مؤسسه استاندارد در کمیته ملی مورد بررسی و (

  ) رفتتصویب قرار خواهد گ

  استاندارد ویژگیهای ریل آسانسور  .1

  استاندارد ویژگیهای قفل آسانسور  .2

  استاندارد ویژگیهای ترمز ایمنی  .3

  استاندارد ویژگیهای طناب فوالدی  .4

  گیرهای ته چاه  استاندارد ویژگیهای ضربه .5

  استاندارد ویژگیهای کنترل سرعت  .6
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  استاندارد ویژگیهای تابلو فرمان  .7

  ) Room Less(انسورهای فاقد موتورخانه استاندارد ویژگیهای آس .8

  شماره استاندارد  موضوع  ردیف

  3548  آیین کارمقررات ایمنی آسانسور  1

  6303-1  آسانسور برقی–مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول   2

  6303-2  مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور هیدرولیکی  3

  7985  زگیها  وی–درب –آسانسور قفل   4

  7986  ضربه گیرها ویزگیها-آسانسور  5

  7987  ویزگیها-ترمز ایمنی-آسانسور  6

  7988  ویزگیها-گاورنر–آسانسور   7

  8060  سازگاری الکترومغناطیسی آسانسورها،پله برقی و نقاله های مسافربر  8

  :استاندارد های بین المللی 
1. BARNEY , G.C. ETAL.(1985), ELEVATOR TRAFFIC ANALYSIS 
DESIGN AND CONTROL, PETER PEREGRINUS LTD 
2.BSI BRITISH STANDARD INSTITUTION, LIFT CODES,ALL 
PARTS. 
3- JANOVSKY,L.(1987) ELEVATOR MECHANIEAL DESIGN: 
PRINCIPLE AND CON CEPTS , ELLIS HORWOOD LTD. 
4. PHILLIPS (1966) ELECTRIC LIFTS , PITMAN 
5.STRAKOSCH , G.T.(1988) , ELEVATOR AND ESCALATORS , 
VERTICAL TRANSPORTATION , SECOND EDI. JOHN WILLEY 
& SONS 
6. STRENG , H.(1986) , AVAILABILITY , RELIABITY AND 
SAFETY OF LIFTS AND THEIR COMPONENTS , ELEVATOR 
WORLD VOL.36PP 34-40 
7. HADAD , A.A.B ,(1991) , GENERIC FMECA ANALYSES OF LIFT 
SYSTEMS ,  
PHD. THESIS BRAD FORD UNIVERSITY 
BS 5655:Partel:1986 
EN 81:Partel:1985 
EN 81-1:2001 
ASME 17.1      Safety code for elevators and escalators 
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   :  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت-5-1
  :قیمت

  ریل آسانسور*
   کابین آسانسور*
  آسانسوردرب *
  آسانسور قفل ایمنی*
  آسانسور گاورنر *
   پاراشوت آسانسور*
  تراولر آسانسور* 
     آسانسورسیم بکسل* 

  : قیمت داخلی 
  مالحظات  قیمت  واحد  عنوان  ردیف

  تولید داخلی نداریم  *  یک جفت  ریل آسانسور  1
    000/000/10-000/000/60  عدد  کابین آسانسور  2
    000/000/30-000/000/40  عدد  درب طبقه  3
    000/000/5-000/000/8  عدد  درب کابین آسانسور  4
    000/000/1-000/500/2  عدد  گاورنر  5
    000/800/1-000/000/3  یک جفت  پاراشوت تدریجی   6
    000/10-000/20  متری  تراولر  7
    000/9-000/20  متری  سیم بکسل  8

  ه خارج شده استپاراشوت آنی به دلیل مورد تایید نبودن استاندارد از رد*
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  : قیمت جهانی *
  مالحظات  قیمت  واحد  عنوان  ردیف

    000/000/1-000/600/1  یک جفت  ریل آسانسور  1
      عدد  کابین آسانسور  2
    000/000/35-000/000/70  عدد  درب طبقه  3
درب کابین   4

  آسانسور
    000/000/7-000/000/15  عدد

    000/000/3-000/500/4  عدد  گاورنر  5
پاراشوت   6

  تدریجی 
    000/800/2-000/000/7  یک جفت

    000/30-000/50  متری  تراولر  7
    000/20-000/40  متری  سیم بکسل  

  : موارد مصرف و کاربرد 6-1

الکتروموتور، تابلو فرمان ، ریل ، کابین ، درب ، قفل ایمنی ، گاورنر،پاراشوت              : تجهیزات آسانسور شامل    

   میباشد دستگاه آسانسورانواع آنها در بطور کلی مصرف و کاربردکه . ،تراولر، سیم بکسل میباشد 

  : ی جایگزینهاکاال  بررسی 7-1

 فرمان ، ریل ، کابین ، درب ، قفل ایمنی ، گاورنر،پاراشوت الکتروموتور، تابلو: تجهیزات آسانسور شامل 

 میباشد و  دستگاه آسانسور آنها در بطور کلی مصرف و کاربردکه . ،تراولر، سیم بکسل میباشد 

 در بخشهای ساختمانی مثل مجتمع و آپارتمانهای مسکونی ، اداری ، صنعتی ، تجاری و آسانسور

بحث آسانسور به هیچ عنوان کاالی دیگری جایگزین به عنوان باشد و در م بیمارستانی بلند می

  . شناخته نشده استEN-81جابجایی انسان یا اشیاء براساس مقررات استاندارد 
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  :  اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز-8-1
در حال حاضر مهندسی آسانسور یـک صـنعت بـسیار تخصـصی اسـت کـه بـا بـه کـارگیری و ادغـام                          

بـا نگـاه کـردن بـه        یشرفتها در زمینه برق ،شیمی و مکانیک به فعالیت خود ادامه میدهد             جدیدترین پ 

آسمان هر شهر بزرگ به آسانی میتوان وابستگی مطلق این شهرها به حمل و نقل عمودی را مـشاهده                   

نمود با فراهم ساختن آسانسورهای بهتر انسان قادر به ساختن نمونه های برجـسته تـری از زیبائیهـای      

بـود در همـان ارتفـاع سـالهای          بناهایی که اگر پیشرفت صنعت آسانسور سـازی نمـی         .ماری گردید   مع

دی تا چـه حـد خواهـد بـود نـا            و باقی میماندنداینکه میزان رشد و اوج طراحی حمل و نقل عم           1850

معلوم است اما تاریخ به مانشان داده است  که طراحی آسمان خراشها و بناهای قابل ساخت وابـستگی                   

 درو ظیمی به گسترش و اصالح آسانسورها ووسایل کنتـرل بـه کـار رفتـه در صـنعت آسانـسور دارد                    ع

هـای صـنعتی، سـاختمانی ،         هـا در کلیـه زمینـه        دنیای صنعتی امروز عرصه وسیع و پرشـتاب نـوآوری         

های اخیر مواجه با تحـوالت شـگرفی در طراحـی و              صنعت ساختمان در سال   . باشد  می..... بیولوژیکی و   

جـوئی در فـضا و انـرژی و           های پیچیده، مصالح ساختمانی نو، کاهش وزن ساختمان، صرفه          رای سازه اج

 افزایش جمعیـت     لذا با    .زمان، تجهیزات و تاسیسات نوین و رعایت مسایل زیست محیطی گشته است           

هـای بلندمرتبـه، وجـود آسانـسورهای          جهان و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و سـاخت و سـاز سـاختمان             

هـا امـری اجبـاری نمـوده اسـت        وزن را در سـاختمان  صدا و کم مصرف و کم حجم و کم  رعت، کم پرس

 های عمومی بیش از یک طبقه اجباری است         ای که در برخی کشورها نصب آسانسور در ساختمان          بگونه

صنعت آسانسور عمدتاً همگام با سایر تجهیزات ساختمانی بعنوان شریان حرکتـی و              بطوریکه  اهمیت    

  .روز به روزآشکار تر خواهد بود ها  ل و انتقال داخل ساختماننق

  

  

  

  



  
        

 35

   : کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -9-1
همانطور که میدانیم اکثر تولید کنندگان تجهیزات آسانسور خود تولید کننده دستگاه آسانسور نیز 

  شوند که  یی تقسیم میکشورهای تولید کننده عمده آسانسور به سه حوزه جغرافیامیباشند لذا 

مهمترین حوزه کشور آمریکا از بخش بسیار فعال قسمت آسانسور و قطعات تولیدی آن برخوردار 

. باشند حوزه دوم ، کشورهای شرق آسیا بوده که مشهورترین آنها کشورهای ژاپن و کره می. است

و اسپانیا از جمله کشورهای حوزه سوم جغرافیایی بخش اروپا شامل کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، آلمان 

و در حال حاضر . باشد که تنگاتنگی اقتصادی زیادی با کشور ایران در زمینه آسانسور دارند بارز می

ازکشورهای واردکننده آسانسور و . بیشتر کشورهای اروپایی همکاری نزدیک با کشور ایران را دارند

سیای میانه و کشورهای خاورمیانه را نام توان کشورهای حوزه خلیج فارس ، آ اجزاء وقطعات آن می

 متر 6/1ضمناً کشور ایران نیز در حال حاضر برخی از اجزاء و قطعات آسانسورهای تا سرعت . برد

های خاص و سرعت های باال  نماید و واردات آسانسور پکیج برای ساختمانها و پروژه برثانیه را وارد می

  پذیرد داخل صورت میاندازی در  با انجام طراحی ، نصب و راه

  :درب اتوماتیک آسانسور بزرکترین تولید کنندگان 

شرکت فرماتور اسپانیا ،شرکت سلکوم ایتالیا ، شرکت مریح در ترکیه ، شرکت روانکار سماتک در -1

  .میباشدایران ، شرکت آریان سیستم رو در ایران 

  : بزرکترین تولید کنندگان ریل آسانسور 

بزرگترین   آس ری ترکیه ت ا ،شرکت مارزی ایتالیا و شرکت لوسال اسپانیا و شرکشرکت مونتفرو ایتالی

  .تولید کننده ریل آسانسور میباشند

  بزرکترین تولید کنندگان قفل ایمنی آسانسور

 بزرگترین تولید کننده شرکت جان لیفت ترکیه و تولید کنندگان درب آسانسور که در باال ذکر گردید

  .یباشندقفل ایمنی آسانسور م

  : بزرکترین تولید کنندگان کابین آسانسور
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کابین های آسانسور به صورت انحصاری توسط برنده های تولید کننده جهت استفاده اختصاصی آن 

لذا تولید  توسط شرکت های غیر معتبر وجود داردبرند ها تولید میشود و فروش کابین به صورت مجزا 

  ..یار محدود میباشدکننده کابین آسانسور به صورت مجزا بس

  بزرکترین تولید کنندگان  گاورنر آسانسور

  .شرکت ویتور در ایتالیا و تیسن آلمان و در ایران شرکت آسان شایان میباشد

  :بزرکترین تولید کنندگان  پاراشوت آسانسور

  .شرکت ویتور و زورلو ترکیه بزرکترین تولید کنندگان  پاراشوت آسانسور در دنیا میباشند

  :رین تولید کنندگان  تراولر کابل آسانسوربزرکت

س و آلکاتل فرانسه و سانکا ترکیه بزرگترین تولید کنندگان تراولر کابل در دنیا یشرکت دت وایلر سوئ

  .میباشد

  : بزرکترین تولید کنندگان  سیم بکسل آسانسور

کننده سیم بکسل شرکت گوستاوولف آلمان و فایفر آلمان و یانگوو کره بزرگترین شرکت های تولید 

  .در دنیا میباشد

     شرایط صادرات-10-1
مورد صادرات آسانسور و اجزاء و قطعات آن نیز هیچگونه ممانعتی وجود ندارد و تطابق قطعات و در 

 از نظر عملکردی یکی از شرایط مورد درخواست خریداران EN81های صادراتی با استاندارد  مجموعه

 .باشد می
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 وضعیت عرضه و تقاضا -2
 به بعد بوده که 1340 کشور از سالهای  و آسانسورآسانسور تجهیزات شروع جدی فعالیتهای صنعت

در آن سالها با شروع آپارتمان سازی در سطح کشور موجب شد تا آسانسورهایی بصورت کامل از خارج 

  . کشور وارد و نصب گردد

سورهای وارداتی ، گروههای با توجه به نیاز به خدمات بعد از فروش و سرویس و نگهداری آسان

  .اندازی این صنعت آغاز نمودند تأسیساتی بعنوان نصاب و سرویس کار حرکتهایی را جهت راه

گذاری داخلی و کشور   با تأسیس یک شرکت تولیدی بنام ایران شیندلر با سرمایه1350در دهه 

 مونتاژ با اجزاء و سوئیس فعالیتهای تولیدی در سطح بسیار محدود شامل تولید درب و کابین و

قطعات منفصله خارجی شکل گرفت و بدنبال آن با تأسیس شرکتهای نصب کننده این صنعت تا 

. های آسانسور توفیق چندانی نداشت حدودی توسعه یافت ، اما عمالً تولید اجزاء و قطعات و مجموعه

سور و پله برقی گیالن  دو شرکت تولیدی بزرگ بنام آسانسور و پله برقی ایران و آسان1355در سال 

الزم به یادآوری است که مدیریت شرکت آسانسور و . (گذاری بخش خصوصی تأسیس شد با سرمایه

پله برقی گیالن به بانک صنعت و معدن واگذار گردید و این شرکت در دو سال پیش منحل گردیده 

 خارجی را بعهده  غیر از شرکتهای بازرگانی که نمایندگی شرکتهای1368 تا 1355از سال ) است

  .داشتند ، شرکت تولیدکننده آسانسور تأسیس نگردید

 به بعد با توجه به روند آپارتمان سازی و سیاستهای حمایتی وزارت چندین شرکت در 1368از سال 

ترین فعالیت آنها تولید درب ، کابین ،  زمینه تولید اجزاء و قطعات آسانسور فعال گردیدند که عمده

های سیستم کنترل سرعت و ترمز اضطراری   ، گیربکس آسانسور و قطعات و مجموعهتابلوهای کنترل

  .بوده است) پاراشوت(آسانسور 

 واحد و تعداد 21های آسانسور  در حال حاضر تعداد واحدهای تولیدکننده اجزاء و قطعات و مجموعه

  ).1382ستان سال تا تاب( واحد بوده است187شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور 
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نمایند در نوبت   واحد که درامر فروش آسانسور بصورت طراحی مونتاژ فعالیت می512ضمناً تعداد 

  باشند بررسی برای دریافت پروانه می

 ظرفیت اسمی و بالقوه عرضه آسانسور 

بمنظور دستیابی به ظرفیت اسمی و عرضه آسانسور ، در حال حاضر یکی از بهترین مبادی آمار و 

باشد که براساس آخرین گزارش دریافتی  اطالعات مربوطه ، شرکت بازرسی کننده آسانسورها می

آمار فوق عموماً . (توان تعداد آسانسورهای عرضه شده را طی سالیان مختلف مورد ارزیابی قرار داد می

ائیکه بازرسی از آنج.) باشد  دستگاه مربوط به سایر شهرستانها می50مربوط به شهر تهران بوده و فقط 

آسانسورها تاکنون در شهرستانها اجباری نگردیده است ، لذا آسانسورهای عرضه شده در سایر 

 5جدول شماره . شهرهای کشور حداقل معادل شهر تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

  . دهد ظرفیت اسمی عرضه آسانسور در کشور را طی سالیان مختلف نشان می

   ظرفیت اسمی عرضه آسانسور در کشور-5جدول شماره 

جمع کل13771378137913801381 شرحردیف

 14621 4103 5767 2246 1688 817 تعداد درخواستهای بازرسی آسانسور در تهران 1

 11379 4189 3137 1970 1403 680 های ایمنی صادرشده در تهران تعداد گواهی 2

 11379 4189 3137 1970 1403 680 شورسایر شهرستانهای ک) اضافه میشود( 3

       

  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران : مأخذ 

الزم به یادآوری است که اختالف گواهی های صادر شده با تعداد درخواستها در طی سالهای مورد 

 اقدامات بایست نسبت به باشد که یا آماده نبوده و یا می اشاره ناشی از آندسته از آسانسورهایی می

اصالحی عیوب براساس استاندارد مربوطه اقدام نمایند و بعد از رفع عدم انطباقها تائید و گواهی 

  .دریافت دارند

  : بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-1-2
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  تجهیزات آسانسور  واحد فعال در زمینه تولید18 بر طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنایع تعداد 
   .نندک فعالیت می

  
  آسانسورقفل ایمنی

  
  
  
  

  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع   
  

  :درب آسانسور 
  

                              
  
  
  
  

  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع 
  

  :کابین آسانسور 
  
  
  
  
  

    
  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع 
 
  رح های جدیدوضعیت ط2-2

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  1000  1   شرقی آذربایجان

  15000  1  اصفهان
  448 1 تهران

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  1000  3   شرقی آذربایجان
  1920  3  تهران
  12000  1  خراسان

  200  1  تانخوزس
  3500  2  کرمانشاه

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  500  1  خراسان رضوی

  80  1  خوزستان
  500  1  کرمانشاه
  625  1  مرکزی
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  :سانسورآقفل ایمنی 
  
  
  
  
  
  
  

  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع 
  سانسورآدرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  32000  4  آذربایجان شرقی 

  150000  1  خراسان رضوی 
  5000  1  سمنان 

  111100  4  مازندران 
  50000  3  مرکزی

  )عدد(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  38  169830  جان شرقیآذربای

  100  1  اردبیل
  19300  11  اصفهان
  40000  1  بوشهر
  335605  28  تهران

  12600  2  چهارمحال بختیاری
  3000  1  خراسان جنوبی
  26300  4  خراسان رضوی
  500  1  خراسان شمالی

  10400  5  خوزستان
  10200  4  سمنان

  1500  1  سیستان و بلوچستان
  5350  4  فارس
  43000  4  قزوین
  4100  3  قم

  840  1  کردستان
  15300  4  کرمان
  1000  1  کرمانشاه
  300  1  گلستان
  1500  2  گیالن
  20000  1  لرستان

  28200 8  مازندران
  19850  9  مرکزی
  17200  5  همدان
  9000  1  یزد
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  سانسورآبین کا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع 
  

  : ریل آسانسور 
  

  
  
  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع     
  

  )تن(ظرفیت  حدهاتعداد وا  نام استان
  34970  25  آذربایجان شرقی 

  50  1  اردبیل 
  2100  4  اصفهان
  68270  12  تهران

  270  2  چهار محال بختیاری
  700  2  خراسان جنوبی
  3800  4  خراسان رضوی

  1700  6  خوزستان
  2  900  سمنان

  300  1  سیستان و بلوچستان
  1410  3  فارس
  3370  2  قزوین
  32000  3  قم

  280  1  کردستان
  650  2  کرمان
  600  2  کرمانشاه
  700  2  گلستان
  370  3  گیالن
  55  1  لرستان
  124000  7  مازندران
  1850  4  مرکزی
  10220  6  همدان
  400  2  یزد

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  60  1  آذربایجان شرقی 

  2100  2  هران ت
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   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-3-2
  : تجهیزات آسانسور واردات

موتور گیربکس ،ریل ،تراول کابل، و سیم بکسل وارداتـی          مانند  بخشی از تجهیزات الزم در آسانسور       

انسور و درهای آن و سایر قطعات که بـرای نـصب            است ولی بخش دیگری از تجهیزات مانند کابین آس        

گیـرد   شود ولی طراحی تمام این مـوارد در ایـران صـورت مـی              آسانسور الزم است در کشور تولید می      

گروهای وارد کننده تجهیزات الزم را به داخل کشور می آورند و گروه طراحی و مونتاژ که اصلی تـرین                    

تفاده از تجهیـزات وارداتـی و تولیـدات داخلـی کـشور کـار               بخش کار را در صنعت به عهده دارند با اس         

و اسـپانیا    آلمـان  بیشتر واردات از کشورهای اروپایی مثـل ایتالیـا،         .دهند طراحی آسانسور را انجام می    

گیرد در سالهای اخیر از کشور چین نیز وارداتی داشته ایم ولی بیشتر از کشورهای اروپایی                 صورت می 

  .شود یا ترکیه وارد می



 آمار واردات تجهیزات آسانسور

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 17,173,561 5,800,105 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ایتالیا 1387 1

 1,626,406 204,721 یربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی موتورگ 84253110 اسپانیا 1387 2

 1,500,580 498,062 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ترکیه 1387 3

 684,608 210,649 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 چین 1387 4

 703,890 77,814 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 آلمان 1387 5

 283,912 88,781 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 هند 1387 6

 128,125 30,870 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 جمهوری کره  1387 7

 3,517 314 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ژاپن 1387 8

 1,937 30 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 استرالیا 1387 9

 6,393,828 9,142,690 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 لیاایتا 1387 10

 1,611,265 2,266,718 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 چین 1387 11

 1,038,444 1,121,530  موردمصرف درصنعت آسانسورا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج 72169910 اسپانیا 1387 12
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 919,049 1,219,380 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 ترکیه 1387 13

14 1387 
امارات متحده 

 عربی
 685,124 392,399 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910

 52,392 39,542 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 جمهوری کره  1387 15

 5,047 9,800 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 مصر 1387 16

 1,593,303 1,112,541 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ترکیه 1387 17

 809,953 233,558 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 اسپانیا 1387 18

 402,907 450,881 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ایتالیا 1387 19

 238,357 45,169 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 آلمان 1387 20

 122,558 94,082 نوا ع درا توماتیک آسانسورا  84313110 جمهوری کره  1387 21

 18,644 24,456 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 چین 1387 22

 5,191 3,941 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 مصر 1387 23

24 1387 
امارات متحده 

 عربی
 622 4 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110

 1,490,042 1,220,288 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ترکیه 1387 25

 6,634 750 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 چین 1387 26



  
        

 2

 5,608 45 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 سوئد 1387 27

 1,212,187 325,549لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ایتالیا 1387 28

 583,559 143,941برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 چین 1387 29

 378,358 34,486برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 آلمان 1387 30

 183,095 36,480که بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محر)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 اسپانیا 1387 31

 60,872 29,165برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ترکیه 1387 32

 37,596 3,000برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless (سیستم محرکه بدون جعبه دنده 84253120 فنالند 1387 33

 15,388 16,000برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 آذربایجان 1387 34

 1,957 700برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 هند 1387 35

36 1387 
امارات متحده 

 عربی
 155 20ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120

 39,978,671 24,878,461 جمع کل

 13,071,298 4,258,892 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ایتالیا 1386 1

 1,807,197 478,762 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 اسپانیا 1386 2
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 1,785,908 643,502 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ترکیه 1386 3

 403,514 31,358 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 آلمان 1386 4

 21,295 11,486 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 بلغارستان 1386 5

 12,589 2,551 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 چین 1386 6

 3,852,368 6,537,889 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 ایتالیا 1386 7

 1,711,566 2,969,995 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 ترکیه 1386 8

 1,490,517 1,609,550 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 اسپانیا 1386 9

 1,043,906 1,061,730 نعت آسانسورا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درص 72169910 چین 1386 10

11 1386 
امارات متحده 

 عربی
 417,955 310,176 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910

 17,785 13,685 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 آلمان 1386 12

 1,311,839 479,495 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 یااسپان 1386 13

 676,951 601,887 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ترکیه 1386 14

 533,940 63,763 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 آلمان 1386 15
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 223,691 99,391 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ایتالیا 1386 16

 12,864 1,700 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 چین 1386 17

 3,739 4,394 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 فرانسه 1386 18

 2,102 310 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 بلژیک 1386 19

 590,558 649,239 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ترکیه 1386 20

 16,187 16,127 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 آلمان 1386 21

 4,048 360 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 چین 1386 22

 411 130 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ایتالیا 1386 23

 678,516 120,648را ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی ب)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 چین 1386 24

 446,231 170,654برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ترکیه 1386 25

 414,527 75,207برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ایتالیا 1386 26

 301,895 19,790،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 اسپانیا 1386 27

 251,758 20,876برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 آلمان 1386 28
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29 1386 
امارات متحده 

 عربی
 26,869 16,150برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120

 942 30 بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 تایوان 1386 30

 31,132,966 20,269,727 جمع کل

 6,913,946 2,280,763 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 ایتالیا 1385 1

 1,714,718 664,886 روموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکت 84253110 ترکیه 1385 2

 1,077,371 98,019 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 آلمان 1385 3

 662,089 182,781 رشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی موتورگیربکس آسانسو 84253110 اسپانیا 1385 4

 30,529 5,400 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 چین 1385 5

6 1385 
امارات متحده 

 عربی
 9,570 13,620 گیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی موتور 84253110

 8,056 3,740 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 فرانسه 1385 7

 2,261,322 4,339,127 وا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسورا ن 72169910 ایتالیا 1385 8

 1,797,753 1,778,194 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 اسپانیا 1385 9

 1,161,419 2,362,840 ت آسانسورا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنع 72169910 ترکیه 1385 10
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 135,328 174,200 ا نوا ع ریل ازآهن یافوالد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 72169910 چین 1385 11

 735,785 131,348 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 آلمان 1385 12

 350,522 314,688 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ترکیه 1385 13

 241,076 118,124 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 اسپانیا 1385 14

 143,187 50,929 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ایتالیا 1385 15

 21,284 3,347 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 یونان 1385 16

 14,725 26,340 انسورا نوا ع درا توماتیک آس 84313110 چین 1385 17

18 1385 
امارات متحده 

 عربی
 906 800 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110

 331,384 522,148 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ترکیه 1385 19

 9,834 950 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 آلمان 1385 20

 9,366 2,800 رب لوالئی ا سانسورا نوا ع د 84313130 کانادا 1385 21

22 1385 
امارات متحده 

 عربی
 3,032 1,200 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130

 2,092 2,178 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ایتالیا 1385 23
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 1,962,106 825,728لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ایتالیا 1385 24

 842,032 425,655برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 اسپانیا 1385 25

 468,263 78,400برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 چین 1385 26

 242,564 14,082که بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محر)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 آلمان 1385 27

 43,600 6,192برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 فرانسه 1385 28

 26,984 5,265برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(نده سیستم محرکه بدون جعبه د 84253120 بلغارستان 1385 29

 762 629برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم باموتوربرقی )gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 ترکیه 1385 30

 21,221,605 14,434,373 جمع کل

 6,305,216 1,859,980 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 ایتالیا 1384 1

 1,982,643 674,745 کموتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشتر 84253110 ترکیه 1384 2

 384,823 147,441 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 اسپانیا 1384 3

 370,981 66,800 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 چین 1384 4

 346,204 25,996 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 آلمان 1384 5
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6 1384 
امارات متحده 

 عربی
 15,388 5,000 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110

 7,416 9,000 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 گرجستان 1384 7

 2,955 200 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتورجعبه دنده پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک 84253110 کانادا 1384 8

 163,448 265,298 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 ترکیه 1384 9

 431,483 333,494 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ترکیه 1384 10

 355,301 17,338 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 آلمان 1384 11

 265,763 54,494 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ایتالیا 1384 12

 203,639 84,793  توماتیک آسانسورا نوا ع درا 84313110 اسپانیا 1384 13

 23,660 3,347 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 یونان 1384 14

 8,450 6,204 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 چین 1384 15

16 1384 
امارات متحده 

 عربی
 2,268 700 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110

 1,630,729 611,081 برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 ایتالیا 1384 17

 467,660 205,336 برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 اسپانیا 1384 18
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 256,409 71,737 برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 چین 1384 19

 213,101 10,970 س دا ئمبرا ی آسانسورشامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطی)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 آلمان 1384 20

 4,355 2,337 برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 ترکیه 1384 21

 13,441,892 4,456,291 جمع کل

  
  

  سایت  اتاق بازرگانی تهران: منبع   
  
  



 آمار صادرات تجهیزات آسانسور

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 3,000 200 موتورگیربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی  84253110 عراق 1387 1

 15,860 10,910 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 ترکیه 1387 1

2 1387 
ارات متحده ام

 عربی
 9,700 1,664 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110

 2,724 640 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 آلمان 1387 3

 12,000 790 موتوربرقی برا ی آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولی ،ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئم با)gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  84253120 چین 1387 4

 43,284 14,204 جمع کل

 10,583 6,274 ا نوا ع درب لوالئی ا سانسور 84313130 عراق 1385 1

 10,583 6,274 جمع کل

 3,449 1,390 ا نوا ع درا توماتیک آسانسور 84313110 عراق 1384 1

 338 200 شامل ا لکتروموتورپولی ترمزوسیستم محرکه بامغناطیس دا ئمبرا ی آسانسور)gearless(سیستم بدون جعبه دنده  84253120 عراق 1384 2

 3,787 1,590 جمع کل

سایت  اتاق بازرگانی تهران: منبع 



  
  :آغاز برنامه سومز بررسی روند مصرف ا-4-2
  

 صادرات واردات سال ردیف

 )تن(ظرفیت تولید )تن(ظرفیت تولید شرح

  میزان تولید
  )تن(

1 1384 4456 2 230 
2 1385 14434 63 230 
3 1386 20270 0 256 
4 1387 24878 14 1200 

    جمع کل

  

   صادرات-)واردات+ تولید (=  مصرف

  

  

     تن4684  =1384 تا سالمیزان مصرف 
                  تن14601 = 1385میزان مصرف در سال 
                  تن20526 = 1386میزان مصرف در سال 

         تن26064 = 1387سال میزان مصرف در 
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  :  بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -5-2

در زمینه صادرات آسانسور و اجزاء و قطعات آن فعالیت چشمگیری صورت نگرفته و صرفاً برخی از 

 اجزاء و قطعات آسانسور به کشورهای عراق ، لبنان ، دبی و ترکمنستان طی سالهای مختلف صادر

 هزار دالر بوده 10میزان صادرات در طی سالهای اخیر بطور متوسط سالیانه حداکثر . گردیده است

  . است

رسد با توجه به نداشتن گواهی کیفیت و استاندارد بین المللی در مورد تولید قطعات   بنظر نمی-

  تاندارد ملی شدن اس ساخت داخل موفقیت چندانی در کوتاه مدت وجود نداشته باشد ولی با اجباری

 که دارابودن گواهی کیفیت و استاندارد 1383آسانسور بخصوص بخش عملکردی آن از سال 

دارد و نیز شرکتهایی که تحت لیسانس آسانسورهای پکیچ عرضه  قطعات مصرفی را الزامی می

  نمایند  می

  

  

یانه های آسانسور به کشورهای همسایه بخصوص آسیای م صادرات اجزاء و قطعات و مجموعه

  .افزایش یابد
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   :  بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-6-2

 ) منابع تأمین –درصد مصرف ( میزان مواد اولیه مصرفی 

  :باشد اقالم مورد مصرف در آسانسور عمدتاً شامل اجزاء و قطعات زیر می

، آلمان ، اسپانیا و ترکیه تأمین عمدتاً وارداتی بوده و از کشورهای ایتالیا (موتور گیربکس  .1

  ) شود می

که معموالً با تأمین ورق از کارخانجات داخلی و ساخت توسط واحدهای ( درب و کابین  .2

  ). پذیرد تولیدی صورت می

  ). گردد بخش عمده آن توسط واحدهای داخلی تولید می( تابلوی فرمان  .3

رهای ایتالیا ، اسپانیا و ترکیه تأمین وارداتی بوده و از کشو(ریل راهنمای کابین و قاب وزنه  .4

  ). شود می

 متر بر ثانیه توسط واحدهای تولیدی داخلی 6/1برای سرعت های تا ( پاراشوت و گاورنر  .5

  ). شود تأمین می

کنند و  واحدهای تولیدی داخلی بخشی از نیاز را تأمین می(تراولینگ کابل و سیم بکسل  .6

 ). گردد بخشی از خارج وارد می

مثل قفل ، دکمه های طبقات ، قاب وزنه و قطعات ( جزاء و قطعات و لوازم ایمنی سایر ا .7

 ). شود ایمنی داخل چاه آسانسور که در داخل تولید می

  

  

میزان مصرف ورق و ریل راهنما در هر دستگاه آسانسور شش توقف شش نفره نیمه اتوماتیک * 

  . گردد برای هر یک معادل یک تن برآورد می

اء و قطعات مصرفی در یکدستگاه آسانسور به نسبت قیمت فروش بشرح زیر آنالیز اجز

  :باشد  می
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  % 22موتور گیربکس  .1

  % 16درب و کابین  .2

  % 8تابلو فرمان و کابل و سیم بکسل  .3

  % 6ریل راهنما  .4

  % 14) ترمز اضطراری و سایر قطعات(قطعات ایمنی  .5

  % 10نصب و راه اندازی  .6

  %76جمع 

  %24ارزش افزوده 

  :ی اجمالی تکنولوژی  بررس-3
  : تکنولوژی تولید

تکنولوژی تولید قطعات و تجهیزات آسانسور تنها در بخش درب و کابین در ایران موجود بـوده و در                   

. سایر تجهیزات به طور کل وارداتی بوده و تکنولوژی ساخت این قطعات در کشور موجود نمی باشـد                 

ندگان درب و کـابین دارای ماشـینهای تـراش    در بخش درب و کابین نیز به دلیل اینکـه اغلـب سـاز     

پیشرفته و کامپیوتری نمی باشند، دقت و ظرافت ساخت قطعات نسبت به نمونه های مشابه خارجی                

  .پایین می باشد
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  : و ضعف تکنولوژی مرسومتعیین نقاط قوت -4

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مورد استفاده در ایران و مقایسه با کشورهای 

 شابه م

های آسانسور  صنعت آسانسور پس از انقالب اسالمی به سمت تولید اجزاء و قطعات و مجموعه

در این دوران کار تولید عمالً . باشد گرایش نموده که تأثیر آن هم اکنون در صنعت ما مشهود می

 بنحو حتی اگر کپی برداری از اجزاء و قطعات آسانسور. کپی برداری از قطعات وارداتی بوده است

اند که حاصل کار  مناسبی صورت پذیرفته باشد آن بخش از تکنولوژی را تولیدکنندگان کپی نموده

حتی مقررات و قوانین استاندارد کشور ما هم .  سال پیش کشورهای صاحب تکنولوژی بوده است20

چه در کشور امروزه نگرش دنیا در خصوص صنعت آسانسور از آن. اند از این تکنولوژیها تأثیر پذیرفته

  .گذرد متفاوت است ما می

کنیم در بسیاری از نقاط دنیا  های دو دور استفاده می در شرایطی که ما هنوز از سیستم محرکه

در شرایطی که ما هنوز از گیربکس برای انتقال قدرت . ها ممنوع شده است استفاده از این محرکه

 کشورهای صاحب تکنولوژی از سیستم های کنیم در بسیاری از موتور و کنترل دور آن استفاده می

  .کنند گیربکس بهره برداری نمی

 کمتر در کشور ما مسائلی همچون کیفیت ، نرمی حرکت آسانسور ، پارامتر ارزش و پارامتر صدا 

در کشور ما موضوع . دانند مطرح بوده و حتی بسیاری از مهندسین روشهای اندازه گیری آنها را نمی

از نظر فن . باشد  انرژی برق و استفاده از محرکه های کم مصرف مطرح نمیصرفه جویی در مصرف

آوری تولید نسبت به کشورهای صاحب تکنولوژی عقب هستیم و اولین قدم برای توسعه صنعت 

شناخت تکنولوژی جدید است ، باالبردن سطح علمی مهندسین ، آموزش نیروهای نصاب برای 

  .ونتاژ از ضرورتهای صنعت می باشدروشهای نوین نصب و راه اندازی و م
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ایم و در این  در این صورت است که جایگاه تکنولوژی صنعت آسانسور کشور را در دنیا ارتقاء داده

عدم تغییرپذیری صنعتگران ، عدم استقبال از . صورت می توانیم جذب بازارهای جهانی شویم

و باالخره متکی بودن به آنچه تاکنون یاد تکنولوژیهای نوین ، فرار از استانداردهای معتبر جهانی 

  .باشد ایم ، از عوامل عقب افتادگی و عدم توسعه صنعت آسانسور در ایران می گرفته و تولید نموده

رسالت پیشگامان صنعت ، اطالع رسانی روشهای جدید و تکنولوژیهای نو برای همه صنعتگران و نیز 

های صاحب تکنولوژی دنیا برای دستیابی به یکی از راههای الگوی توسعه همکاری با شرکت

  .های نوین آنهاست یافته

  :  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-5
از جملـه ایـن     . به دنبـال داشـته اسـت      20توسعه صنعتی و گسترش آن مشکالتی را برای بشر قرن           

شکالت و غالبـاً    مشکالت توسعه بی رویه شهرها و شکل پیچیده تر آن ایجاد کالن شهرها با تمامی م               

به عبـارت سـاده تـر گـسترش افقـی شـهرها ارتبـاط رودررو و                 . ناهنجاری های خاص آن بوده است     

معمول بین افراد را کاهش و بعضاً نیروی انسانی متحمل هزینه های گزاف به لحاظ زمان و سـرمایه                    

طراحـان و   این امر از مدت ها قبل مشکل اصلی مسئولین برنامه ریـزی مـدیریت شـهری،                 . می شود 

مجریان شهرسازی و محققین علوم اجتماعی کشورهای پیشرفته بوده و نهایتاً ذهن جستجوگر بـشر               

یکی از این راهکارها، توسعه عمودی شهرها بـه         . راه حل های مختلفی برای رفع این معضل ارائه کرد         

 شـهرهایی بـا     جای توسعه افقی آنها بود که موجب فراگیر شدن برج و بلندمرتبه سازی شد و ایجـاد                

یکـی از ایـن     . به تبع آن، نیازهای جدیـدی نیـز بـروز کـرد           . شکل و شمایل جدید را به دنبال داشت       

نیازها انتقال سریع نیروی انسانی، کاال و خدمات بود که با ساخت آسانسور و باالبرها تحول شـگرفی                  

 جهان گـسترش    در صنعت ساخت و ساز به وجود آمد و شرکت های معتبر آسانسورسازی در سراسر              

 .یافتند
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امـروزه  .  اما به هر حال با این توسعه همراه گردیـده          – اگرچه با آهنگ کند و طوالنی        –کشور ما نیز    

 برج سازی و بلندمرتبه      ،اصفهان ، مشهد ، تبریز       حداقل برای مردم شهرهای بزرگ ایران مثل تهران       

ای کـشور منـاطق اسـتانهای در حـال          لذا با توجه به توسعه شهر هـ       . سازی امری کامالً مانوس است    

آذربایجـان شـرقی و غربـی سـمنان کرمـان           ) رضوی شـمالی جنـوبی    (توسعه  مانند استان خراسان      

  .اصفهان و غیره پیشنهاد میگردد

  :  وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-6
 

این در  ورج میـشود  از ایـران خـا    آسانسور  با توجه به اینکه ساالنه میلیون ها دالر ارز از طریق واردات             

که با وجود نیروهای متخصص و بسترهای مناسب امکان تولید این تجهیـزات ایـن صـنعت             حالیست  

لذا دولت تولیـد بـرای ایـن تجهیـزات را تـسهیالت مناسـبی را  در مراحـل                    .در کشورمیسر میباشد    

  .مختلف سرمایه گذاری این طرح در نظر گرفته است
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 :بخش مالی

 
  

  

  

  : برآورد هزینه ثابت-        
 سرمایه ای هزینه های      

میلیون (مبلغ 
 )ریال

شماره 
 یادداشت

 شرح

 زمین   600

 محوطه سازی   347

 ساختمان سازی   5,100

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی   2,618

 تاسیسات   428

 وسائل حمل و نقل   500

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30ی  ال20(وسائل دفتری   105

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده   970

 جمع  10,668

  هزینه های قبل از بهره برداری12-2
 )هزینه های سرمایه ای%4(هزینه های تهیه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی  427

 ) درصد کل حقوق ساالنه2(هزینه آموزش پرسنل  27

70 
 روز هزینه های آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و 15(هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی 

 )دستمزد

 جمع کل 2,108

    

                    

 =هزینه های قبل از بهره برداری+هزینه های سرمایه ای:سرمایه ثابت 12,776  
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  محصول تولیدی 
  

 ردیف محصولنام  ظرفیت تولید واحد

 1 انواع کابین آسانسور 800 عدد

 2 انواع درب آساسنسور 800 عدد

 جمع کل 1,600
  

  بررسی فنی      

  زمین                       

 . در نظر گرفته شده استمشهدزمین مورد نظر برای طرح شهرک های صنعتی 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد ) ریال.م(قیمت کل توضیحات

  600 150,000 4,000 

  600 0 4,000 
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 محوطه سازی

 مقدا ر کار
 قیمت واحد )ریال.م(کل هزینه

 متر مربع

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 1,200 30,000 36

 حصار کشی 440 400,000 176

ده رو سازیآسفالت و پیا 500 250,000 125

10 20,000 500 
ایجاد فضای سبزو 

 روشنائی

 جمع کل 347
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  سازیساختمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مشخصات کل هزینه

  

 مساحت

( ریال.م ) 

 قیمت واحد

 فنی
 متر مربع

 شرح نوع ساختمان

 سالن تولید اسکلت فلزی 1,200   3,000,000 3,600

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 200   2,000,000 400

 )مواد محصول(انبار  اسکلت فلزی 200   2,000,000 400

 اداری اسکلت فلزی 150   3,500,000 525

 نگهبانی سوله 50   3,500,000 175

 آزمایشگاه اسکلت فلزی 0   3,500,000 0

 سرویس بهداشتی و غذاخوری اسکلت فلزی 0     0

 جمع کل 5,100
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  : ماشین آالت طرح-

 

 ردیف نام ماشین تعداد )ریال(قیمت واحد ) ریال.م(قیمت کل 

 1 دستگاه خم کن  2 75,000,000 150

 2  میل3 متری ضخامت 3گیوتین  2 54,000,000 108

 3  تن75پرس برک  2 180,000,000 360

 4  لیتری75کمپرسور  2 10,000,000 20

 5 اره آتشی 2 4,800,000 10

 6 25دریل ستونی  3 2,700,000 8

 7 کپسول هوا و گاز و متعلقات 2 2,000,000 4

 8 رکتی فایر با کابل 2 10,000,000 20

 9  آمپر450دستگاه جوش  2 5,000,000 10

 10 تراش یک متری  3 106,000,000 318

 11 نقطه جوش  3 4,000,000 12

 12 فرز دستی 3 1,600,000 5

 13 دریل دستی 3 1,500,000 5

 14 پرس ضربه ای 3 500,000,000 1,500

 15 ابزار آالت کارگاهی 3 20000000 60

 16 هزینه نصب وراه اندازی 1 29298000 29

 قیمت کل 2618

  

  تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها-  

میلیون (قیمت 
 )ریال

 عنوان شرح شرح مشخصات فنی

 برق رسانی  واتکیلو100کنتور  کیلو وات100کنتور  140
 برق رسانی .....تابلو برق، سیمکشی و  .....تابلو برق، سیمکشی و  100
 آب رسانی  اینچ1/2کنتور   اینچ1/2کنتور  40
 سوخت رسانی کنتور گاز و لوله کشی مربوطه کنتور گاز و لوله کشی مربوطه 48

 سائل سرمایش و ایمنیو کولر و بخاری و سیستم ایمنی کولر و بخاری و سیستم ایمنی 100
 جمع کل 428
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  وسائل حمل و نقل و خارج از کارخانه- 

ردیف رح وسائلش کشور سازنده مشخصات فنی تعداد قیمت واحد قیمت کل
 1 لیفتراک ایران  تن3 2 250 500

  

 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز

مصرف  محل 
 )ریال.م(هزینه کل 

هزینه 
 )ریال(واحد

واحد تامین ساالنه  نام مواد

ردیف
 

 1  میل12ورق  داخلی 3.2 تن 6,500,000 20.8
 2  میل4ورق داخلی 4.8 تن 6,500,000 31.2
 3  میل1.5ورق  داخلی 6.4 تن 7,500,000 48

 4 ام دی اف داخلی 8 برگ 280,000 2.24
 5 گرافیت داخلی 9.6 متر 120,000 1.152
 6 فورمیکا داخلی 11.2 برگ 260,000 2.912
 7 استیل ساده داخلی 12.8 برگ 700,000 8.96
  8 استیل طرح دار داخلی 14.4 برگ 2,000,000 28.8
  9 سیم جوش داخلی 16 تن 35,000,000 560

  10 آینه داخلی 17.6 متر 80,000 1.408
  11 رنگ داخلی 19.2 تن 35,000,000 672

  12 12 ناودانی  داخلی 20.8 تن 8,500,000 176.8
  13 6 ناودانی  داخلی 22.4 تن 8,500,000 190.4
  14 نبشی داخلی 24 تن 8,000,000 192

 جمع کل مواد اولیه 1937
  

  

  هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده-
 درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح  )میلیون ریال(مبلغ 

  درصد هزینه های ثابت5 639
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 ی انسانی مورد نیازنیرو -  

حقوق سالیانه جمع حقوق حقوق ماهیانه تعداد  نیروی مورد نیاز تحصیالت

ردیف
 

 1 حسابدار لیسانس 1 3,500,000 63,000,000 63
 2 کار گر ساده دیپلم 20 2,700,000 48,600,000 972

 3 کارگر فنی فوق دیپلم 1 3,000,000 54,000,000 54

 4 مدیر فروش لیسانس 1 3,500,000 63,000,000 63

 5 مدیر اداری لیسانس 1 3,500,000 63,000,000 63

 6 کارپرداز دیپلم 1 2,700,000 48,600,000 49

 7 مدیر عامل دیپلم 1 5,000,000 90,000,000 90

      26   
 جمع حقوق تولید 1354
 جمع کل 26     1354

  

 ت مصرفیبرآورد هزینه های آب،برق،و سوخ-    
 شرح واحد مصرف روزانه مصرف ساالنه هزینه واحد هزینه کل

  آب مصرفی متر مکعب 3 900 1,970 1.8
 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 800 240,000 500 120

 مازوت لیتر 0 0 220 0
 گاز متر مکعب 100 30,000 160 4.8
 بنزین لیتر 0 0 1,000 0
گازوئیل لیتر 0 0 165 0

سوخت 

 جمع کل 127

  

  

  

  

  

 برآورد هزینه تعمیر و نگهداری-
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 هزینه استهالک-  

درصد )میلیون ریال(هزینه استهالک سالیانه  شرح )ریال.م(ارزش دارائی

 محوطه سازی 347 8.5 29.495

 ساختمان سازی 5100 8.5 433.5

 ماشین آالت و تجهیزات  2,618 10 262

 تاسیسات 428 12 51.36

 وسائل حمل و نقل 500 20 100

 ئل دفتریوسا 105 20 21

 پیش بینی نشده 2108 20 421.6

 جمع کل 1318

  

  

  

  

  

  

 درصد .)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه 
ارزش 
 دارائی 

  شرح
1 محوطه سازی 347 2 7

2 ساختمان 5,100 2 102
3 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 2,618 4 105
4 تاسیسات 428 10 43
5 لوسائل حمل و نق 500 5 25

 جمع کل 281
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 هزینه های تولید سالیانه-  

 شرح یادداشت )میلیون ریال(مبلغ 

 مواد اولیه   1,937

 هزینه حقوق و دستمزد   1,354

 هزینه انرژی مصرفی   48

 هزینه تعمیر و نگهداری   281

 م باال در اقال5هزینه پیش بینی نشده    181

 هزینه اداری و فروش   38

 هزینه تسهیالت مالی   0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    26

 هزینه استهالک   991

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری  در صد استهالک ساالنه20 422

   جمع کل 5277

  

  

 3,298,411 یزان تولید سالیانهم / جمع هزینه های تولید سالیانه )ریال(قیمت تمام شده

  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -
ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه )میلیون ریال(مبلغ 

 1 مواد اولیه خارجی روز قیمت مواد اولیه15 0

 2 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 1794

 3 لوازم یدکی  روز مواد اولیه30 2153

 4 حقوق و دستمزد  روز هزینه دستمزد30 135

 5 تعمیر و نگهداری  نگهداری ساالنه روز هزینه تعمیر و30 28

 6 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 88

 7 مطالبات تجاری روز قیمت کل مواد اولیه10 1195

 8 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 528

 جمع کل 5,921
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واحد قیمت فروش محصوالت  ردیف نام محصوالت

عدد 6,597  1 انواع کابین آسانسور

عدد 6,597  2 انواع درب آساسنسور
  

 شرح هزینه هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه کل

   مبلغ درصد مبلغ درصد میلیون ریال

 مواد اولیه 1937 100 0 0 1937

 هزینه حقوق و دستمزد 474 35 880 65 1354

 هزینه انرژی مصرفی 39 80 10 20 48

 هزینه تعمیر و نگهداری 225 80 56 20 281

 هزینه پیش بینی نشده 154 85 27 15 181

 هزینه اداری و فروش 38 100 0 0 38

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 26 100 26

 هزینه استهالک 0 0 991 100 991

  استهالک قبل از بهره برداری 0 0 422 100 422

 جمع هزینه های تولید 2866   2411   5277

 )میلیون ریال(فروش کل معادل  8246

  

  

  

  

  



: در صد نقطه سر به سر / هزینه ثابت (( هزینه(-)کل فروش : ((متغیر  45 

: سود و زیان ویژه - فروش کل : یجمع هزینه های تولید 2969 

: نرخ بازدهی سرمایه / +هزینه تسهیالت مالی : کل سر مایه گذاری 16 

         سود و زیان ویژه         

: ارزش افزوده ناخالص - فروش کل : تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+مواد اولیه 5980 

:   ارزش افزوده خالص - ارزش افزوده ناخالص : هره برداریاستهالک قبل از ب+استهالک 4567 

:    اخالص به فروشننسبت ارزش افزوده  / ارزش افزوده ناخالص : فروش کل 73 

:   به فروشنسبت ارزش افزوده خالص  / ارزش افزوده خالص : فروش کل 55 

  

: سرمایه گذاری کل  نسبت ارزش افزوده به : سر مایه گذاری کل / ارزش افزوده ناخالص 32 

: رانهسر مایه ثابت س : تعداد پرسنل  / سرمایه ثابت 491 

: کل سر مایه سرانه : تعداد پرسنل / کل سر مایه گذاری 719 

: نرخ بازدهی سرمایه : کل سر مایه گذاری / سود و زیان ویژه+هزینه تسهیالت مالی 16 

: دوره برگشت سر مایه : +استهالک قبل از بهره برداری / کل سر مایه گذاری 4 

سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک                
  


