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 -1مقدمه
کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار ،حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل پیمانکار با محیط
و شرایط کار ،از پتانسیل باالیی در وقوع حوادث برخوردار است و غفلت از آنها و عدم برنامه ریزی جهت کنترل آنها می
تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
از اینرو پرداختن به موضوعات  HSEدر عملیات پیمانکاری اهمیتی دوچندان می یابد .سامانه مدیریت  HSEتهران به
منظور شناسایی خطرات مختلف موجود در محیط های پیمانکاری و به کار گیری اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و حصول
اطمینان از انطباق سیستم مدیریت  HSEپیمانکاران ،اقدام به تدوین مجموعه دستورالعملهای ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست پیمان های شهرداری تهران نموده است .این دستورالعمل در ابتدا به شناسایی کلیه فرایندها ،فعالیت ها ،اماکن،
تاسیسات ،تجهیزات و مواد مورد نظر پرداخته ،خطرات و اثرات آن ها را بررسی کرده و سپس اهداف و الزمات مورد نیاز
برای هر یک از فرآیندهای کاری را مشخص می نماید.
 -2هدف
این دستورالعمل با هدف اطمینان از رعایت الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
و در راستای حذف و یا کاهش ریسک های ناشی از فعالیتها ،اقدامات و خدمات گروه های ذینفع و فعالیتهای مرتبط با
پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور تدوین گردیدهاست.
 -0دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این دستتورالعمل مناطق  22گانه ،ستازمانها و شترکتهای وابسته شهرداری تهران و پیمانکاران تابعه آنها می
باشد.
 -4مسئولیت ها
1-4مسئولیت اجرا
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل کلیه شرکت های پیمانکار مناطق  22گانه شهرداری تهران می باشد.
 2-4مسئولیت نظارت
نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل در کلیه زیرمجموعه های شهرداری تهران بر عهده اداره  HSEمناطق  22گانه
و نظارت عالیه بر عهده سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران می باشد.
 -5مستندات مرتبط
-

راهنمای استقرار سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست شهرداری تهران؛ HSE-GU-000-00
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-

راهنمای ارزیابی و مدیریت ریسک؛ HSE-GU-00-00

-

راهنمای سیستم مدیریت  HSEپیمانکاران HSE-GU-000-00

-

راهنمای واکنش در شرایط اضطراریHSE-GU-001-00
-

مجموعه دستورالعملهای مدیریت حوادث HSE-WI-11-11

 _6تعاریف و اصطالحات
اتاق فلکه
اتاقی است که فلکهها در آن قرار دارند و وسایلی از قبیل گاورنر و تجهیزات برقی نیز میتوانند در آن قرار گیرند ولی سیستم محرکه
در آن قرار ندارند.
بارنامی (ظرفیت مفید)
میزان باری است که تجهیزات آسانسور بر مبنای آن انتخاب و ساخته شدهاند.
ترمز ایمنی (پاراشوت)
وسیله ای مکانیکی است که در صورت افازایش سرعت بیش از حد مجاز یا گسیختگی سیستم تعلیق (آویز) قفل شده و با درگیر شدن
بر روی ریلهای راهنمای کابین یا وزنه تعادل و یا وزنه تعادلی-کششی آنها را متوقف نموده و در حالت توقف نگهمیدارد.
چاه
فضایی که در آن کابین و وزنه تادلی-کششی یا وزنه تعادل(در صورت وجود) حرکت می کند .این فضا معموالً به کف چاهک ،دیوارها
و سقف چاه محدود است.
چاهک
بخشی از چاه است که در زیر پایینترین ایستگاه کابین آسانسور قرار دارد.
سیستم محرکه آسانسور
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دستگاهی دارای موتور که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت بازمیدارد.
ضربهگیر
وسیلهای است برای کاهش شدت ضربه در انتهای مسیر که شامل وسایل متوقفکنندهای با استفاده از فنرها ،سیاالت (و یا سایر وسایل
مشابه) میباشد.
کابین(اتاقک)
بخشی از آسانسور است که مسافران و یا بارها (هردوی آنها) را جا به جا میکند.
کنترلکننده اضافه سرعت(گاورنر)
وسیله ای است که وقتی آسانسور به هر دلیل به سرعتی بیش از حد مجاز برسد ،موجب توقف آن شده و در صورت نیاز سیستم ترمز
ایمنی را به کار میاندازد.
ماشینآالت
تجهیزاتی که به صورت سنتی در موتورخانه قرار داده میشد :تابلو(های) فرمان و سیستم کنترل رانش ،سیستم محرکه ،کلید(های)
اصلی و وسایل عملکرد اضطراری.
منطقه بازشو قفل
منطقه ای است در باال و پایین سطح توقف که وقتی کف کابین در آن منطقه باشد ،در همان طبقه قابلیت باز شدن از حالت قفل را
میابد.
موتورخانه
اتاقی است که موتور با ماشینهای سیستم محرکه و یا تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند.
وزنه تعادلی-کششی
جرمی است که نیروی کششی – اصطکاکی را تأمین میکند.
دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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وزنه تعادل
جرمی است که با متعادل نمودن تمام با بخشی از جرم کابین موجب صرفهجویی در انرژی میشود.
 -7الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
الزامات  HSEدر پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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الزامات  HSEآسانسورها
دستورالعملها  ،اولویتها و عالئم
ماده :1تمام برچسبها و دستورالعملها باید خوانا  ،قابل فهم و غیر قابل پاره شدن و با دوام باشند.
ماده :2همه برچسبها و پالکها باید به زبان فارسی باشند ( .برچسب ها و پالک های چند زبانه بالمانع است )
ماده :3داخل کابین آسانسور باید پالک مشخصات آسانسور نصب شود.
ماده :4کلید سه گوش درب ( کلید اضطراری ) میبایست در موتورخانه با عالمتگذاری مناسب نصب گردد.
ماده :5برچسبهای خطر ،موتورخانه آسانسور و ورود کلیه افراد غیرمجاز ممنوع میبایست روی درب موتوخانه و درب بازرسی و
اضطراری نصب گردد.
ماده :6حداکثر بار مجاز روی تیرک یا قالب سقف باید در قسمت موتورخانه درج شود.
ماده :7آسانسور باید دارای بیمهنامه بوده و برچسب آن در محل مناسب نصب شود.
ماده :8آسانسور باید مجهز به سنسور اضافه وزن باشد.
لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی و موتورها
ماده :9آسانسور باید مجهز به سیم اتصال به زمین باشد.
ماده :11در آسانسور باید سیم اتصال به زمین و سیم نول همواره از هم جدا باشند.
ماده :11آسانسور باید مجهز به کنترل فاز باشد.
ماده :12به منظور تأمین ایمنی نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار باید دور سقف یک نرده محفاظ وجود داشته باشد.
ماده :13آسانسور باید مجهز به کلید زنگ اخبار بوده و این کلید دارای عملکرد صحیح باشد.
دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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ماده :14آسانسور باید مجهز به چراغ روشنایی و باطری روشنایی اضطراری بوده و دارای عملکرد صحیح باشند.
کلیدهای اصلی
ماده :15آسانسور باید مجهز به کلید اصلی دو وضعیتی باشد.
ماده :16کلید اصلی آسانسور باید از ورودی یا ورودیهای موتورخانه قابل رویت و به سرعت قابل دسترس باشد.
ماده :17تراول کابل ( کابل مدار فرمان ) باید از نوع مخصوص آسانسور باشد.
ماده :18تراول کابل باید یک تکه و فاقد هرگونه عیب ظاهری ( چند تکه در قسمت که ثابت ) بوده و به وسیله بست های مخصوص
متصل شده باشد.
ماده :19در تابلوی اصلی آسانسور باید یک کلید مستقل جهت تغذیه مدار کابین وجود داشته باشد.
ماده :21در داخل تابلوی اصلی آسانسور باید کلید روشنایی چاه تعبیه شده باشد.
ماده :21کلید توقف اضطراری باید دارای عملکرد صحیح باشد.
ماده :22کلید باز و بسته نگه داشتن درب کابین باید دارای عملکرد مناسب باشد.
ماده :23شستیها و کلیدهای داخل کابین باید در محلهای مربوطه به درستی نصب شده باشند.
ماده :24آسانسور باید بطور خودکار فقط در صورت بسته بودن دربها فعال باشد(میکرو سوئیچ باید دارای عملکرد صحیح باشد)
اجزای آسانسور
چاه آسانسور
ماده :25دیوارههای چاه آسانسور باید بدون شکاف و حفره قابل دسترس باشد.
ماده :26چاه آسانسور باید بطور مناسب تهویه گردد.
دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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ماده :27در چاهک معلق وزنه تعادل باید دارای پاراشوت ( لحظه ای تدریجی ) می باشد .
ماده :28در چاهک آسانسور باید کلید  STOPو پریز برق تعبیه گردد.
ماده :29فضای چاه باید منحصراً برای آسانسور در نظر گرفته شده باشد و استفاده دیگری از آن نشود.
ماده :31روشنایی چاه آسانسور باید از روشنایی کافی برخوردار باشد.
ماده :31کف چاه آسانسور باید همیشه خشک و بدون رطوبت باشد.
ماده :32در چاه آسانسور باید کنترلکننده مکانیکی سرعت (گاورنر) نصب شده باشد.
ماده :33وزنه های تعادل باید دارای حفاظ یکپارچه با اتصال پیچ و مهره باشد.
موتورخانه و محل قرار گیری فلکهها
ماده :34سیستم محرکه و تجهیزات مربوط باید در اتاق ویژه ای با دیواره های محکم و دارای سقف نصب شوند.
ماده :35نصب هرگونه وسایل غیر مرتبط با آسانسور در موتور خانه ممنوع است و موتورخانه باید مختص آسانسور باشد.
ماده :36برای موتور خانه باید راه دسترسی مجزا در نظر گرفته شود.
ماده :37حداقل ابعاد راه ورود به موتورخانه باید  61 * 181سانتی متر باشد.
ماده :38کف موتورخانه باید صاف و غیر لغزنده باشد.
ماده:39در موتورخانه باید وسیله روشنایی داخلی مناسب ( مجهز به حباب و محافظ محکم) نصب شود.
ماده :41در صورتی که در موتورخانه اختالف ارتفاع بیش از نیم متر ،پل یا پله وجود داشته باشد باید با نرده های محافظ و محکم
محافظ گردد.
ماده :41دمای محیط موتورخانه همواره باید بین (  +41تا  ) - 5درجه سانتی گراد نگه داشته شود.
دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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ماده :42موتورخانه باید دارای قالب یا مونوریل ( سقفی  ،دروازه ای ) جهت جابجایی تجهیزات باشد.
ماده :43در صورتی که در موتورخانه اتاق فلکه وجود دارد باید کلید توقف اضطراری در آن محل تعبیه شده باشد.
ماده :44در صورتی که در موتورخانه اتاق فلکه وجود دارد باید برای آن سیستم روشنایی دائمی در نظر گرفته شود.
ماده :45درب موتورخانه باید دارای ابعاد مفید  ،شرایط قفل (دسترسی محدود) و به سمت بیرون بازشو می باشد.
ماده :46حداقل فاصله قسمتهای دوار ماشین از یکدیگر باید  1/3متر باشد.
دربها
ماده :47دربهای طبقات باید به اندازه حداقل  91درجه باز شوند.
ماده :48دربهای کابین و طبقات باید هنگام بسته بودن فاقد هرگونه منفذ و روزنه باشند.
ماده :49ارتفاع دربها باید حداقل 195سانتی متر باشند.
ماده :51ناحیه باز شو قفل درب خودکار باید حداکثر  35سانتی متر و درب های لوالیی حداکثر  21سانتی متر در باال و پایین محل
توقف باشد.
ماده :51دربها باید پیش از حرکت کابین به خودی خود قفل و بسته شوند.
ماده :52هریک از درب های طبقات باید با کلید اضطراری ( سه گوش ) با ابعاد استاندارد قابل باز شدن باشند.
ماده :53کلید سه گوش باید در موتورخانه آسانسور و روی دیوار نصب شده و دارای نشانهگذاری باشد.
ماده :54سیستم بازگشت سریع درب ،در مواقعی که جسم خارجی یا شخصی مانع بسته شدن درب می شود باید وجود داشته
باشد.این سیستم باید به صورت یکپارچه از کف تا سقف آسانسور و در نزدیک ترین محدوده به درب نصب شده باشد.
ماده :55لقمه های کفشک ریل درب کابین باید سالم و بدون نقص باشند.

دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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ماده :56سیستم ترمز درب ( کالج درب ) باید همواره سالم و فعال باشد.
ماده :57بستهای دستگیره درب باید محکم و بدون لرزش باشد.
کابین
ماده :58ارتفاع مفید داخل کابین باید حداقل  195سانتیمتر باشد.
ماده :59کابین آسانسور باید ساخته شده از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد( .استفاده از  MDFو فورمیکا ممنوع است )
ماده :61کابین آسانسور باید مجهز به درب بدون وزنه و بدون درگیری و سر و صدا باشد.
ماده :61تهویه کابین آسانسور باید به طرز صحیحی صورت پذیرد .ضروری است فن مکنده مجهز به حفاظ محکم و مناسب با قطر
چشمه کمتر از یک سانتی متر ،جهت تهویه کابین وجود داشته باشد.
ماده :62کابین آسانسور باید دارای روشنایی کافی باشد ( حداقل  51لوکس)
ماده :63در صورت استفاده از المپ التهابی باید حداقل دو المپ سالم و روشن وجود داشته باشد.
ماده :64اتصاالت و پانلهای کناری کابین باید بدون لغزش ،ارتعاش و سر و صدا باشد.
ماده :65سقف کاذب باید محکم و بدون صدا باشد.
ماده :66دمای کابین آسانسور باید همواره متعادل نگهداشته شود.
ماده :67تمامی دکمهها ،دیوارها ،کف و آینه ماشین باید درستی نظافت شوند.
ماده :68آینه دیواره کابین باید به درستی در محل مورد نظر نصب شده باشد.
ماده :69فاصله کابین و درب های طبقات باید مطابق با استانداردها باشد.
طناب فوالدی
دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
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ماده :71هر بکسل باید با حداقل  2مهره و اشپیل متصل شده باشد.
ماده :71اشپیلها و مهرهها باید در یک جهت و همسوی هم بسته شده باشند.
ماده :72رشتههای طناب فوالدی باید فاقد عیب ظاهری و پارگی باشد.
ترمز ایمنی ( پارا شوت )
ماده :73ترمز ایمنی (پارا شوت) باید دارای پالک مشخصات باشد.
ماده :74ترمز ایمنی باید پس از تنظیم پلمپ شده واین پلمپ باید همیشه سالم باشد.
ماده :75در زمان صدورگواهی آسانسور ترمز ایمنی ( پارا شوت ) می بایست تست و گواهی گردد.
ماده :76ترمز ایمنی (پاراشوت) باید مجهز به میکروسوئیچ بوده و عملکرد آن صحیح باشد.
گاورنر
ماده :77گاورنر باید دارای پالک مشخصات باشد.
ماده :78حداقل قطر طناب فوالدی گاورنر باید رعایت شده باشد( .مندرج در پالک آسانسور)
ماده :79گاورنر پس از تنظیم باید پلمپ شود.
ریل راهنما
ماده :81ریلها باید به طرز اطمینانبخشی به براکت ها و ساختمان محکم شده باشند.
ماده :81کابین باید دارای حداقل دو ریل فوالدی صلب و توپر باشد.
ماده :82اتصاالت ریلها در سراسر چاه آسانسور باید بدون جوشکاری باشند و با پیچ و مهره نصب شده باشند.
ماده :83اتصاالت ریلها نباید در درون دیوار چاه مدفون شوند.
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ماده :84روغندانهای ریل وزنه و نمد روغن رسان به ریل ها باید سالم و بدون نقص باشند.
ماده :85ریل کابین و وزنه باید تمیز و آغشته به روغن باشد.
ماده :86در صورت استفاده از ضربه گیر هیدرولیکی ،ضربه گیرها باید مجهز به میکرو سوئیچ باشد.
ماده :87در کف چاهک  ،سکو  ،کابین و قاب وزنه باید ضربه گیر با پیچ و مهره متصل شده باشد.
ماده :88درقسمت باال و پایین چاه باید کلیدهای حد نهایی (میکروسوییچ) تعبیه شده و دارای عملکرد صحیح باشند.
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 _8چک لیست پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
کشف منابع عمده خطر و کلیه عواملی که می تواند به عنوان شروع کننده حادثه عمل کنند ،می بایست به عنوان یک
هدف اصلی مدنظر قرار گرفته شود ،لذا در این بخش ،خطرات به پنج دسته خطرات مرتبط با فرآیند ،خطرات مرتبط با
عوامل انسانی ،خطرات مرتبط با مواد موجود در پیمان ،خطرات مرتبط با عوامل محیطی و خطرات مرتبط با تجهیزات
تقسیم شده اند و برای هر بخش سواالت مرتبط با چک لیست تخصصی آورده شده است ( .پیوست )2
 -9مسئول بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) (HSEدر شرکتهای پیمانکار
نحوه تایید صالحیت و به کارگیری مسئول  HSEو شرح وظایف مسئول  HSEمطابق با دستورالعمل به کارگیری
مسئول  HSEپیمانکار شهرداری تهران به کد مدرک  HSE-CO-GU-11-112می باشد.
 -13واکنش در شرایط اضطراری
نحوه تهیه و تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری متناسب با محدوده فعالیت های شرکت های پیمانکاری و چک لیست
ها و دستورالعملهای مرتبط با آن به شرح ذیل و منطبق با راهنمای واکنش در شرایط اضطراری شهرداری تهران به کد
مدرک  HSE-GU-113-11می باشد.
-

شرایط اضطراری محتمل در هر یک از اماکن و فرآیندهای کاری باید شناسایی شده و برنامهها و اقدامات
کنترلی الزم در این زمینه انجام گردد.

-

مانور تخلیه اضطراری اماکن باید حداقل در هر سال دو مرتبه اجرا شود.

-

مانور مقابله با زلزله باید حداقل سالی دو مرتبه اجرا شود.

-

تجهیزات الزم برای مواجه با شرایط اضطراری باید شناسایی و تامین گردد.

 -11شناسایی خطر ،ارزیابی ریسک و بازرسی های HSE
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های ناشی از فرایندهای پیمان بر اساس راهنمای ارزیابی و مدیریت ریسک به
کد مدرک  HSE-GU-114-11شهرداری تهران هر سال انجام گردد .اجرای ارزیابی ریسک باید توسط مسئول
ایمنی ،بهداشت و محیطزیست صورت پذیرد.
-

اقدامات کنترلی مورد نیاز با توجه به ارزیابی ریسک صورت گرفته تعریف و تدوین و اجرا شود.

-

ضروری است همواره اثر بخشی برنامه های کنترلی و مدیریت ریسک مورد بررسی و نظارت مستمر قرار گیرد.
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-

بازدید ها و بازرسیهای مستمر  HSEاز کلیه نقاط باید به صورت روزانه انجام و نواقص و خطرات شناسایی
شده و پیگیری های الزم جهت رفع و کنترل آنها صورت پذیرد .ضروری است سوابق بازرسی ها و پیگیری ها
به صورت مستند نگهداری شود.

 -12ثبت و گزارش رویدادها (حوادث ،شبه حادثه و آنومالی ها)
مکانیسم ثبت و گزارش دهی حوادث می بایست مطابق موارد ذیل و منطبق با مجموعه دستورالعملهای مدیریت
حوادث شهرداری تهران به کد مدرک  HSE-WI-00-00باشد.
-

در هریک از پیمانها باید مکانیسم و سیستم ثبت و گزارش رویدادها وجود داشته باشد.

-

گزارش حادثه به معاونت مربوطه /اداره  HSEمنطقه ،سازمان و شرکت های تابعه ،طی مدت دو ساعت و تکمیل
فرم تجزیه و تحلیل حادثه ظرف مدت  48ساعت (برای حوادث مهم)؛

-

شرکت در جلسات تجزیه و تحلیل حوادث مناطق  22گانه ،سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران؛

-

صندوق هایی جهت گرفتن نظرات و اعالم خطرات از سوی شهروندان نصب و روزانه جمع آوری و اقدامات
اصالحی الزم صورت پذیرد.

-

شماره تلفن مشخصی جهت دریافت گزارش شهروندان تعیین و به عموم شهروندان اطالع رسانی گردد.

 -10کمکهای اولیه
-

الزم است جعبه کمکهای اولیه بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت به تعداد کافی در کارگاه و محدوده
پروژه مستقر شود.

-

الزم است مسئول  ،HSEمطابق با دستورالعمل به کار گیری مسئول  HSEپیمانکار دوره های عمومی و
تخصصی را گذرانده باشند.

 -14پیمانکاران
-

همه پیمانکاران باید از الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست آگاهی کافی داشته و هنگام عقد قرارداد HSE
 PLANخود را ارائه نمایند.

-

کلیه بهره برداران و پیمانکاران پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور موظف به اجرای این دستورالعمل در حوزه
 HSEو نظارت کافی جهت جاری سازی این دستورالعمل توسط پرسنل خود می باشند.
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ویپست اه
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پیوست شماره  :1چک لیست تخصصی بازرسی پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور
دستورالعمل ها  ،اولویت ها و عالئم
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -1آیا تمام برچسب ها و دستورالعمل ها خوانا  ،قابل فهم و غیر قابل پاره شدن و با دوام می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -2آیا همه برچسب ها و پالک ها به زبان فارسی می باشند ( برچسب ها و پالک های چند زبانه بالمانع

بلی/خیرNA /

توضیحات

است )
 -3آیا پالک داخل کابین نصب شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -4آیا کلید سه گوش درب ( کلید اضطراری ) در موتورخانه با عالمت گذاری منسب نصب شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -5آیا برچسب های ( خطر – موتورخانه آسانسور و ورود کلیه افراد غیرمجاز ممنوع ) روی درب موتوخانه

بلی/خیرNA /

 -6آیا حداکثر بار مجاز روی تیرک یا قالب سقف در قسمت موتورخانه درج شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -7آیا آسانسور دارای بیمه می باشد و برچسب بیمه نامه آسانسور در محل مناسب نصب شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -8آیا آسانسور مجهز به سنسور اضافه وزن می باشد ؟

بلی/خیرNA /

و درب بازرسی و اضطراری نصب شده است؟

لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی و موتورها
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -9آیا آسانسور مجهز به سیم اتصال به زمین می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -11آیا سیم اتصال به زمین و سیم نول همواره از هم جدا شده اند؟

بلی/خیرNA /

 -11آیا آسانسور مجهز به کنترل فاز می باشد؟

بلی/خیرNA /

 -12آیا نرده حفاظ دور سقف برای ایمنی نصاب و تعمیرکار و سرویسکار وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

 -13آیا کلید زنگ اخبار به درستی عمل می کند و دارای زنگ می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -14آیا چراغ روشنایی و باطری روشنایی اضطراری وجود دارد و به درستی عمل می کند ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

کلیدهای اصلی
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -15آیا آسانسور مجهز به کلید اصلی دو وضعیتی می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -16آیا کلید اصلی از ورودی یا ورودی های موتورخانه آسانسور قابل رویت و به سرعت قابل دسترس

بلی/خیرNA /

 -17آیا تراول کابل ( کابل مدار فرمان ) از نوع مخصوص آسانسور می باشد؟

بلی/خیرNA /

 -18آیا تراول کابل فاقد هرگونه عیب ظاهری و یک تکه ( چند تکه در قسمت که ثابت ) و متصل شده با

بلی/خیرNA /

 -19آیا در تابلوی اصلی آسانسور یک کلید مستقل جهت تغذیه مدار کابین وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

 -21آیا کلید روشنایی چاه در داخل تابلوی اصلی وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

است؟

بست های مخصوص می باشد ؟

 -21آیا کلید توقف اضطراری به درستی عمل می کند ؟

بلی/خیرNA /

 -22آیا کلید باز و بسته نگه داشتن درب کابین به درستی عمل می کند؟

بلی/خیرNA /

 -23آیا شستی ها و کلیدهای داخل کابین در محل مربوطه به درستی وصل شده اند ؟

بلی/خیرNA /

 -24آیا کارکرد آسانسور بطور خودکار فقط در صورت بسته بودن درها امکان پذیر است ؟ ( عملکرد

بلی/خیرNA /

میکرو سوئیچ کنترل شود )

اجزای آسانسور  _1 :چاه آسانسور
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انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -25آیا دیواره های چاه آسانسور بدون شکاف و حفره قابل دسترس است ؟

بلی/خیرNA /

 -26آیا تهویه چاه آسانسور بطور مناسب صورت می پذیرد ؟

بلی/خیرNA /

 -27آیا در چاهک معلق وزنه تعادل دارای پاراشوت ( لحظه ای تدریجی ) می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -28آیا در چاهک کلید  STOPو پریز برق وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

 -29آیا فضای چاه منحصراً برای آسانسور می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -31آیا روشنایی چاه آسانسور تامین شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -31آیا کف چاه آسانسور خشک و بدون رطوبت می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -32آیا کنترل کننده مکانیکی سرعت ( گاورنر ) در چاه نصب شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -33آیا وزنه های تعادل دارای حفاظ یکپارچه با اتصال پیچ و مهره می باشد ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

اجزای آسانسور_ 2:موتورخانه و محل قرار گیری فلکه ها
عنوان

انطباق/عدم انطباق

 -34آیا سیستم محرکه و تجهیزات مربوط در اتاق ویژه ای با دیواره های محکم و دارای سقف نصب شده

بلی/خیرNA /

 -35آیا در موتور خانه وسایلی غیر از وسایل مورد استفاده در آسانسور نصب نشده است و موتورخانه

بلی/خیرNA /

توضیحات

است ؟
مختص آسانسور می باشد ؟
 -36آیا موتور خانه دارای راه دسترسی مجزا می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -37آیا حداقل ابعاد راه ورود به موتورخانه  1/8 * 1/6 mمی باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -38آیا موتورخانه دارای کف غیر لغزنده می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -39آیا موتورخانه دارای وسیله روشنایی داخلی مناسب می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -41آیا در صورت اختالف ارتفاع بیش از نیم متر ،پل یا پله با نرده های محافظ و محکم پیش بینی شده

بلی/خیرNA /

است ؟
 -41آیا دمای محیط موتورخانه بین (  +41تا  ) - 5درجه می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -42آیا موتورخانه دارای قالب یا مونوریل ( سقفی  ،دروازه ای ) جهت جابجایی تجهیزات می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -43آیا در صورت وجود اتاق فلکه کلید توقف اضطراری وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

 -44در صورت وجود اتاق فلکه آیا سیستم روشنایی دائمی در نظر گرفته شده است و سالم می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -45آیا درب موتورخانه دارای ابعاد مفید  ،شرایط قفل ( دسترسی محدود ) و به سمت بیرون بازشو می

بلی/خیرNA /

باشد ؟
بلی/خیرNA /

 -46آیا حداقل فاصله قسمت های دوار ماشین  1/3متر می باشد ؟

اجزای آسانسور_:3درب ها
عنوان
 -47آیا درب های طبقات حداقل  91درجه می شود ؟
 -48آیا درب های کابین و طبقات هنگام بسته بودن فاقد هرگونه منفذ و روزنه می باشد ؟

انطباق/عدم انطباق

توضیحات

بلی/خیرNA /
بلی/خیرNA /

 -49آیا ارتفاع درب ها حداقل  195 cmمی باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -51آیا ناحیه باز شو قفل درب خودکار حداکثر  35سانتی متر و درب های لوالیی حداکثر  21سانتی متر در

بلی/خیرNA /

باال و پایین محل توقف است ؟
 -51آیا دربها پیش از حرکت کابین به خودی خود قفل و بسته می شود؟

بلی/خیرNA /

 -52آیا هریک از درب های طبقات با کلید اضطراری ( سه گوش ) با ابعاد استاندارد قابل باز شدن می

بلی/خیرNA /

باشند ؟
 -53آیا کلید سه گوش در موتورخانه آسانسور و روی دیوار نصب و دارای نشانه گذاری می باشد ؟

دستورالعمل پیمان تعمیر و نگهداری آسانسور

بلی/خیرNA /

21Page

مجموعه مستندات سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

بلی/خیرNA /

 -54آیا سیستم باز گشت سریع درب در صورت وجود مانع جلوی آن فعال می باشد ؟ ( سیستم چشم
الکترونیکی )
_55آیا لقمه های کفشک ریل درب کابین سالم می باشد ؟

بلی/خیرNA /

_56آیا سیستم ترمز درب ( کالج درب ) فعال می باشد ؟

بلی/خیرNA /

_57آیا بست های دستگیره درب محکم و بدون لرزش می باشد ؟

بلی/خیرNA /

اجزای آسانسور:4کابین
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -58آیا ارتفاع مفید داخل کابین حداقل  195 cmمی باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -59آیا کابین از مصالح غیر قابل اشتعال که تولید روغن و گاز نمایند ساخته شده است ؟ (  MDFو فورمیکا

بلی/خیرNA /

توضیحات

ممنوع است )
 -61آیا کابین مجهز به درب بدون وزنه و بدون درگیری و سر و صدا می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -61آیا تهویه کابین به درستی انجام می شود ؟ ( فن مکنده  /روزنه با قطر چشمه کمتر از ) 1 cm

بلی/خیرNA /

 -62آیا کابین دارای روشنایی به اندازه کافی می باشد ؟ ( حداقل  51لوکس)

بلی/خیرNA /

 -63در صورت استفاده از المپ التهابی آیا حداقل دارای دو المپ سالم و روشن می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -64آیا اتصاالت و پانل های کناری کابین بدون لغزش و ارتعاش و سر و صدا می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -65آیا سقف کاذب محکم و بدون صدا می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -66آیا دمای کابین مناسب است ؟

بلی/خیرNA /

 -67آیا تمامی دکمه ها و دیوارها و کف و آینه ماشین به درستی نظافت می شوند ؟

بلی/خیرNA /

 -68آیا آینه دیواره ی کابین به درستی متصل شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -69آیا فاصله کابین و درب های طبقات رعایت شده است ؟

بلی/خیرNA /

اجزای آسانسور:5طناب فوالدی
انطباق/عدم انطباق

عنوان
-71آیا هر بکسل با حداقل  2مهره و اشپیل متصل شده است ؟

بلی/خیرNA /

 -71آیا اشپیلها و مهره ها در یک جهت و همسوی هم بسته شده اند ؟

بلی/خیرNA /

 -72آیا در طول رشته های طناب فوالدی عیب ظاهری و پارگی مشاهده نمی شود ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

اجزای آسانسور :5ترمز ایمنی ( پارا شوت )
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -73آیا پالک ترمز ایمنی ( پارا شوت ) وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

 -74آیا ترمز ایمنی پس از تنظیم پلمپ شده است و پلمپ ترمز ایمنی سالم است ؟

بلی/خیرNA /

 -75آیا در زمان صدورگواهی آسانسور ترمز ایمنی ( پارا شوت ) تست و گواهی گردیده است ؟

بلی/خیرNA /

 -76آیا در ترمز ایمنی ( پاراشوت ) میکرو سوئیچ نصب شده است و عملکرد آن صحیح می باشد ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

اجزای آسانسور:6گاورنر
انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -77آیا پالک مشخصات گاورنر وجود دارد ؟

بلی/خیرNA /

-78آیا حداقل قطر طناب فوالدی گاورنر رعایت شده است ؟(مندرج در پالک آسانسور)

بلی/خیرNA /

 -79آیا گاورنر پس از تنظیم پلمپ شده است ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

اجزای آسانسور:7ریل راهنما
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انطباق/عدم انطباق

عنوان
 -81آیا نصب ریل به براکت ها و ساختمان محکم و قابل اطمینان است ؟

بلی/خیرNA /

 -81آیا کابین دارای حداقل دو ریل فوالدی صلب و توپر می باشند ؟

بلی/خیرNA /

 -82آیا اتصاالت ریل ها در سراسر چاه آسانسور بدون جوشکاری می باشد و با پیچ و مهره نصب شده

بلی/خیرNA /

 -83آیا اتصاالت ریل ها در درون دیوار چاه مدفون نشده است ؟

بلی/خیرNA /

 -84آیا روغن دان های ریل وزنه و نمد روغن رسان به ریل ها سالم می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -85آیا ریل کابین و وزنه تمیز و روغنی می باشند ؟

بلی/خیرNA /

توضیحات

است ؟

اجزای آسانسور:8ضربه گیر
عنوان

انطباق/عدم انطباق

 -86آیا در صورت استفاده از ضربه گیر هیدرولیکی ،ضربه گیر مجهز به میکرو سوئیچ می باشد ؟

بلی/خیرNA /

 -87آیا اتصال ضربه گیر به کف چاهک  ،سکو  ،کابین و قاب وزنه با پیچ و مهره صورت پذیرفته است ؟

بلی/خیرNA /

 -88آیا در باالی چاه و پایین چاه کلیدها حد نهایی (میکروسوییچ) وجود دارند و عملکرد آنها مناسب می

بلی/خیرNA /

توضیحات

باشد ؟

سایر موارد در بازرسی با ذکر نوع فرآیند در کادر پایین درج گردد.
فرآیند

توضیحات

جمع کل امتیاز:
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منابع و مراجع
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 استاندارد  6313سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 استاندارد  6314سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 مبحث 15مقررات ملی ساختمان -آسانسورها
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